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Um documento que estava
. em preparo há dois anos, no Vaticano, foi divulgado ontem sob
o titulo de Diálogo com ot nãocrtntM, que teve a aprovação integral do Papa Paulo VI. A carta pontifícia .faz um apelo aos
católicos de todo o mundo para
se unam a todos os homens
que
— ateus, comunistas, marxistas,
judeus, muçulmanos e indiferentes —, num amplo diálogo, visando a tornar o mundo "mais
humano". O documento, com
5.700 palavras,' acrescenta que
esses diálogos podem ser privados ou públicos, definindo comio desejável qüe a colaboração
ecumênica entre os católicos e
os não-crentes seja estabelecida
nível internacional, naem
• cionalume local.
Fala ainda das dificuldades que os católicos encontrarão para esse contato e
aconselha o profundo conhecifrisando que
mento
"não se do tema,
pode negar que o dialogo é mais difícil quando os interloeutores têm diferentes
noções da verdade e não estão de
acordo com os mesmos princípios de razão".
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0 marechal Costa e Silva assinou ontem mensagens de
encaminhamentos, ao Congresso
dos projeto?, de leida. reforma
universitária « convocou os parlaméntaresí pára- dàr uma rápida
tramitação às proposições, a fim'
de.penniflr-asuii implantação
já no próximo ano letivo. Hoje,
o Diário Oficial deverá publicar,
os oito decretos para a reforma
univér_dtá_^,q^e,: inclusive, excluiu do plano de contenção as
dotações orçamentárias do Mihistério da Educação e dispõem
sobre a assistência financeira- da
União aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
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• Em assembléia bastante tuexplicai, os termos do acordo ce.mutuada, mais dé 1.500 banlebrado com os banqueiros, concários da Guanabara, reunidos
substanciando uma elevação, de
na Associação. dóswEn_prégados ,6% á mais dò que a deteiTuinado ,
no. Comércio, decidiram (para- .pelo Govtòw. E_n, seguida foi.,
lisar pot '48 horas as atividades
colocada emjèotação atreve, per^
da categoria ajpartü. daüero ho- ,Uaiòbteiição%is |5% Ifo-istariter
ra de amanha discordando do
da propesta õrigfííàl ¦.,ãh\ classe.
reajuste Salarial de 30% ontem
Quando _f|pjf^d^tfi:.__)_p«ba^r
- ao^dado:,:e__fire-•*_.; tandlcato dos
íJeclai
que nao en_nss_i. j_íl1âí»()««ijei 7pp.; b^Qu^^ííM
_ITpN òi i^dadoS%4anoT_d_mnalRegio__àldo.Trábalho. A diretoria do Sindicato •
não apoia o movimento paredistá ppt considerá-lo "fruto dè
uma minoria qúe participou ativãmente da assembléia". Os
bancárics favoráveis à jáaralisação estabeleceram um Comendo
de Greve que *st%w reunido
tôda a madrugada a fim dé mobilizar a categoria. Os incidentes
ocorreram após várias tentati-

Vinte i-_Ü metalúrgicos da cidade industrial dé Contagem,
núcleo de jproduçãõ mais impbftahtè• de Umas
Gerais, entraram
en. greve geral xeivindicando
àuméntodè pôfí.. í_m___doHorizonte cohtíniíála grewdos bancários iniciada sexta-feira passada, enquanto os metalúrgicos
paulistas preparam uma. greve
geral pela omenção;de 52% de
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JUIZ MANDA CHWAS EM
PRENDER 18 BB--MATAM
DÉ IPANEMA 4PESSOAS
O juiz Álvaro Mayrink da
Costa, do I Tribunal do Júri, decretoú, ontem, a prisão preyentiva dos estudantes Carlos AuReverbel Falcão, Luís Dias
[achado e Luís Fernando, comfusto
ponentes do grupo,conhecido
como os 18 de Ipanema, acusadós de terem assassinado o universitário Frederico José. de Oliveira, no dia 8 de setembro, na;
Kua Voluntários dá Pátria.
A Policia está aguardando a
ordem judicial para prender os
acusados, que, segundo o deleSílvio Costa, da 10.» DD,
gado
"praticaram o crime em vingança por terem sido éjgmlsos pela
vítima de uma festa no apartamento do industrial Valdemar
Lopes".;

EM FALTA
PARA OBRAS
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.Antoine, còm' scw(,.çótt.o no
MarManãzinho, áéfèmé, .:càm
muita gana o' L^çml>yrg& enàuàntó ax .francesa Françoise
HardtUi mostranâtí-w de ^nuíto
mau., hiwmor, acaba criandoCum
çasòiéjnão'{ultima).
jazsua interpretação
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JARDIM BOTÂNICO
Üm manifesto contra o loteamento do Jardim Botânico para se abrigarem ali os favelados da Zona Sul
será entregue hoje ao Instituto dos
Arquitetos do Brasil. O manifesto foi

iii_.iiKii-Wiiifiiir iiniiip'1 in

in irfuiiifii

redigido pelo catedrático de Botânica
da Universidade do Estado da Gua.
nabara, professor Luís Emygdio de
Mello Filho, e pelos arquitetos Fernando Magalhães Chacel e Almir de
Lima Machado (Pág. 11).
GEBICO
Anchieta é um subúrbio completamente abandonado e seus morado,
res fazem um apelo às autoridades,
para que tornem o local mais habltável. Também está em estado lactimável a Hua Anhambi, em Irajá.
Vazamentos e buracos cobrem a Ave.
nida Suburbana, defronte ao nume.
ro 4.411 (Gerlco, 3.° caderno).
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HOJE
TEMPO
Instável, melhorando no decorrer
do período, temperatura estável, no
Bio e em Niterói. Ontem, em Bangu,
a máxima, 22,2 graus, e, em Santa
Cruz, a mínima, 14,5. Frente fria nl.
trapassou o Espírito Santo, pelo lito.
ra!, com chuvas esparsas.

.

Desgraça
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A invasão da Alemanha e da
Holanda está sendo planejada
por Moscou, segundo noticiou
ontem o semanário de Munique
Bayarn Kurier, publicando infor»
mações dadas pelo ministro da
Defesa da Alemanha Ocidental,
Karl Gunther Von Hase, em discurso secreto perante o Comitê
de Defesa da União Européia
Ocidental. O discurso de Karl
Gunther não foi divulgado oficialmente mas, segundo se noticiou, a investida de Moscou seria
contra Hamburgo e Bremem,
abrangendo tôda a costa do Norte da Alemanha Ocidental. O Comitê de Defesa da União Européia Ocidental está estudando as
denúncias feitas pelo ministro
da Defesa da Alemanha Ocidental.
Página 4
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Quatro pessoas morreram, quin- ;
mWmWÊmmKmm
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I.
ze ficaram feridas e mais de 200
mm^Ê mt-i^-mí mmmmSK&,~:*.íM mili., 'i&mmmWW*^
desabrigadas devido ao forte
temporal que caiu ontem, a pàr- ''
tir de 17h, em Belo Horizonte, '
atingindo os bairros de Guana- '
mWÉM W&l
____
bara, Riachuelo. Santa Teresa,
mim
lÊm
Wfík
Horto e Lagoinha. Nas favelas
de Cabeça de Porco é MarmiteU
_____!
ET* __4
ros mais de. 40 barracos foram
destruídos, no bairro Guanabara morreu uma menina, e no
bairro de São Bernardo morreram dua? crianças e uma mulher. Na Pampulha, área da Ci-1 m\
mWÍÊm
mTffl&^mwÊA?*'':'?.
dade Universitária,'foram grandes os prejuízos, principalmente
no prédio da Reitoria e nas casas
JmT 'Âm mm
da Cooperativa dos Repórteres
Fotográficos;
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CM REÚNE
JOVENS DE
26 JORNAIS

ALEMANHA
VÊ PERIGO
DE INVASÃO

PLÁSTICOS
A Associação Internacional de
Artistas Plásticos, seção da Guana.
bara, está convocando seus associados para a assembléia.geral extraor.
dinária que será realizada sexta-íelra, às 18h, no Museu de Arte Mo.
derna,
VLABIMIR
O advogado Marcelo Alencar re.
correu, ontem, na 2a Auditoria da
Marinha, contra a decisão que decre.
tou prisão preventiva do estudante
Vladimir Palmeira por 30 dias. E a
Reitoria da PUC distribuiu nota la.
montando incidentes causados por

um grupo de alunos, durante reunião
do Conselho Universitário (Pág. 7).
MANNESMANN
A Companhia Siderúrgica Man.
nesmann foi condenada, ontem, em
Belo Horizonte, por sentença judl.
ciai, a pagar uma indenização de 1
bilhão e 541 milhões de cruzeiros
antigos, em virtude da ação que lhe
foi movida pelo banqueiro carioca
Luis Afonso Cardoso de Melo Alvares Othero, o maior credor da cm.
presa.
TRANSPLANTE
A equipe do dr. Jorge Kaplan rea.
lizou ontem, em Valparaiso, o segun.
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do transplante cardíaco, cm um paciente de 21 anos, Nelson Orellana
Sanchez, alfaiate (Página 7).
PREÇOS — Guanabara c Esíado do
Rio de Janeiro: Dias úteis — NCrS
0,30; Domingos — NCr$ 0,40; São
Paulo, Distrito Federal. Minas Gerais e Espírito Santo: Dias úteis —
NCr$ 0,40; Domingos — NCr$ 0,50,
Nordeste até Pernambuco, Estados
do Sul e Oeste (Goiás e Mato Grosso): Dias úteis — NCr$ 0,40; Dominoos — NCr$ 0,60; Paraíba até Amazonas, inclusive Territórios: Dias
tim. — NCr$ 0,50; Domingos —
NGr$ 0,90.

PRESO EM
SP ADMITE
ASSALTOS
SAO PAULO (Sucursal) — Pierino Garganò, o décimo homem
da quadrilha de terroristas chefiada por Aladino Félix ou Sábado Dinoto, que havia se apresentado à polícia, confirmou ontem sua participação no assalto
ao banco do bairro de Perus,
em depoimento prestado na
DOPS. O assaltante disse ter-se
entregado, por "cansaço", após
fugir ao cerco da polícia que
resultou na prisão da maior
parte dà quadrilha. Pierino afirmou ainda, ter conhecido há
quatro anos, Gesse Cândido, soldado da Força Pública, detido
durante o cerco e que o convenceu a participar do assalto ao
banco em troca de uma carteira
modelo 19 para estrangeiros..

FOTO DA
RAINHA DÁ
ESCÂNDALO
Um escândalo estourou on(em no palácio real da Inglaterra, quando se tomou conhecimento da publicação de fotos da
rainha Elizabeth, em sua cama,
vestida anenas com peignoir. Foram publicadas, na França, pela
revista Paris-Match, que diz têlas comprado, pelo telefone, de
um inglês cujo nome não foi revelado. Nas fotos, tomadas na
ocasião do nascimento de seu
quarto filho, o príncipe Eduardo, em 1964, a rainha está cercada por membros de sua família. Porta-voz do Palácio Real
apenas comentou que "desde
que as fotos são de tal natureza
pessoal, a rainha teria preferido que não fossem publicadas"
(Londres-Reuters).
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CORREIO DÀ IvIANHÁ, Quarta-feira, 2 de outubro de 1968

A correção monetária
João Paraguassú
Qtiando João Ribeiro, em. 1910, foi ministro da Fazenda, eu era um dos repórteres junto ao seu gabinete.
O velho banqueiro era um homem simples, extremamente delicado, muito pouco expansivo com os jornalistas.
De resto, seus Íntimos diziam que um dos traços de sua
individualidade era a discrição invariável com que se
conduzia em tudo.
Banqueiro quando fala pouco, já falou demais, repetia êle num vago sorriso.
Mas a reportagem o estimava pela correção e bondade com que a tratava. Havia além do mais a circunstância de seu secretário set o Brício Filho, úm' dos nossos
mais antigos jornalistas e grande amigo de sua classe. A
presença do fundador e diretor de O Século valia por uma
atração. Os colegas novos e inexperientes não largavam
o gabinete. Brício atendia-os com, uma paciência verdadeiramente vitalícia.- Um informante precioso e que não
admitia que ninguém fosse furado, pois entendia que to•
dos deviam dar boa conta do ofício.
Certa vez verifiquei que se planejava a substituiç.o
dos estoques de papel-moeda e que numa das cédulas a
Caixa de Amortização pretendia gravar o retrato de João
Ribeiro. Soube mais; o ministro, inteirado da homenagem,
não só a recusara como até se mostrara ofendido. Declarou que não consentiria na humilhação. É foi o motiuo
da repulsa o que mais me afiara a curiosidade.
Por que humilhação? Perguntei eu ao velho banqueiro.
Ainda hoje medito na explicação que éle me deu.
João Ribeiro tinha horror ao in/lacionismo. As emissões
de bilhetes do Tesouro se lhe afiguravam crimes de lesapátria. Banqueiro profissional, com uma noção muito rigorosa do crédito, fosse o público, fosse o particular,
ainda era pelos ensinamentos dos clássicos em economia e finanças. Para éle, a função do Estado era arrecadar e pagar. Não tinha o direito de acumular. Onde o
Estado acumulava, empobrecia o contribuinte. E isso
cumpria evitá-lo.
Suponho que não se cogita de emitir, arrisquei
eu, e sim de substituir umas velhas e dilaceradas, por
outras cédulas nouas já em circulação.
Não importa, redargüia o ministro. De futuro
podera haver confusão. Os portadores dos bilhetes hão de
pensar que eu fui cúmplice de qualquer papelismo. Olharão minha efígie como a de um homem nocivo ao seu
pais, um traidor á Pátria. A injustiça flagelará meu nome. Lembre-se do que aconteceu ao Rui, depois do Porvitirlo.
Não guardei, de memória, o quantum do papel-moeda
em giro nessa época. Nem tampouco me preocupei com
o volume dos negócios e o índice do custo de vida ao
tempo do Govêrno Delfim Moreira. Tudo está na base da
miséria do cruzeiro, que se desvaloriza em desespero de
causa. As palavras de João Ribeiro, porém, resultavam
de suas convicções de patriota. Se êle agora ressuseltasse, seria capaz de imaginar que todos nós estávamos
habitando num outro planeta inteiramente desconfiecido...
Naquele tempo, como se diz nas Sagradas Escrituras, um govêrno que emitisse de quinhentos mil contos a
um milhão de contos de réis para atender a um, serviço
extraordinário qualquer do Estado, um serviço não previsto na lei de meios do exercício, era olhado com desconfiança — mal visto. — Dava a impressão de que levaria o pais d bancarrota fatal. Hoje, tudo mudou. Emitemse bilhões. E os governos o fazem com a cara mais limpa
deste mundo. Não dão explicações. Se dão, o bom senso
popular não acredita. E como se não bastasse, ainda se
inventou uma espécie de vigarice, que se convencionou
chamar de correção monetária, em que todos, direta ou
indiretamente, perdem, e só o govêrno ganha porque joga
de mão com as cartas marcadas.
São Cosme e São Damião, tenham piedade de nós.'

HABEAS-CORPUS DE
JQ SERÁ JULGADO
HOJE NO SUPREMO
No arrazoado que instrui o pedido de habeascorpus contra o confinamentò do ex-presidente Jânio
Quadros, que será julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado Oscar Pedroso Horta, autor
do recurso, ao contestar a justificativa da portaria do
ministro Gama e Silva, que se baseou no artigo 173
da atual Constituição do País, cita estudo do jurista
Francisco Campos, acentuando que os dispositivos
dos Atos Institucionais, não tendo sido absorvidos
pela nova Carta Magna, não se encontram mais em
vigor, sobretudo o fato que deu origem ao confinamento praticado fora da vigência daqueles Atos.
O advogado Pedroso Horta transcreve a opinião do
principal inspirador do Ato
Institucional número 1, ao
comentar o artigo 173 (em
o ministro
que se baseou"Êste
da Justiça):
disposi—
tivo
definiu o próprio
jurista Francisco Campos
—, entretanto, nâo significa, nem pode significar,
que continuem a vigorar,
paralelamente à Constituição, os Atos Institucionais
e Complementares nele referidos. Entrando em vigor
a Constituição, esta substituiu integralmente os Atos
Institucionais e os Atos
Complementares, assim como os decretos-leis incompatíveis com o novo regime
constitucional. Seria, cora
efeito, um raciocínio explosivo do sistema constitucional vigente que tais
Atos continuassem a vigorar simultaneamente com a
vigência da Constituição de
1967. O que o item III do
artigo 173 da Constituição
pretendeu convalescer do
vicio de discricionariedade
— acentua o sr. Francisco
Campos — foram os efeltos produzidos por tais atos
no período anterior à entrada em vigor da Constituição."
DUAS CONSTITUIÇÕES
"De outra maneira —
sustenta o principal autor
do Ato Institucional numero 1 — teriamos duas Constituições paralelas e contraditórias. O único sentido lógico que se pode atribuir ao item III, do artigo
173 da Constituição de 1967,
é o de cobrir com o manto de um bill de indenidade os atos praticados com
fundamento em decretosleis durante a vigência dos
Atoe Institucionais e Complementares que os autorizavam. A não ser assim,
teríamos que o presidente
da República continuaria a
poder cassar mandatos e
suspender direitos políticos,
assim como de legislar sô-

General Peri
aponta cobiça
na Amazônia
BRASÍLIA (Sucursal) —
O ministro do Superior Tribunal Militar, general Peri
Beviláqua, sustentou, ontem, na CPI da Câmara dos
Deputados, sôbre a implantação de lagos artificais na
Amazônia, que "existe evidente cobiça estrangeira
com relação às nossas riquezas de subsolo". 1
" Não sei — declarou —
se o Instituto Hudson, autor do plano dos lagos, está,
também, por trás das grandes compras de terras brasileiras feitas na Região
Amazônica. De qualquer
forma — frisou — trata-se,
no caso, de coincidência bastante curiosa."

AGENDA
RAM6N FREQÜENTA:
ÃtAS^^ITAR .;

1.° Caderno
¦4B-

Senador
confirma
verba: SNI

BRASÍLIA (Sucursal) —
BRASÍLIA (Sucursal); W,,Foi descoberto ontem, tia
Criticando nota divulgada,
em termos que considerou
Universidade de Brasília1,"pelos alunos, quéiis'exibi*,
condenáveiSj pela Secretaram para os jornalista., "Diários-Agendas" em qüe o
ria de Imprensa da Presi—
espanhol
RainónBlanco
professor
recém demitido
"feitas
dência da. Republica sôbre
dà UNB, pelas acusações
em depoimento prestarequerimento dè informado à Policia*e diyulgádo^jiela Imprensa contra aquele- '
çõès de suá^àütoriaj o seestabelecimento de ensino superior — registrava?suas
nador Lino de Matos declafreqüentes yjsitas aos órgãos de investigação do <3o-- rou; ontem, no Senado, que
vêrno (SNI,; DOPS, Põjjjcíf» técnica, Secretaria de
a 'toota faltou com à verSegurança, Casa Militar, BGP, militares e elementos dade", pois' pelo Decreto
n.°63.245, de 12-9-68, se
da Polícia Federal);V
transferiu NCr$ 52.543,00
São identificados, no do- contro com o dr. Cássio, do Instituto * fracional de
cumento, nomesv ligados -éo§. tenente-coronel No dia 24 Tecnologia para, o Serviço
do MIC.
esquema
pqlítioo-pollcial-, de abril, três dias' após a rdeSegurança
"Não vou repetir o vocámilitar, do Governo. Existe
invasão da biblioteca, o sr., :'..
descrição de fatos ocorriBlanco tém encontro mar- bulò-empregado na nota da
—
dos na UNB, bem como dacado com o coronel Ferra- Secretaria de Imprensa
tas e pessoas a eles ligaro e o coronel Palma Ca- disse o sr. Lino de Matos
—, que afirma ter, eu mendas. Os registros, porém,
bral.
tido. Falando em línguaO
são
bastantes
apresenta
resumidos,
Blanco
ESTRATÉGIA
.sr;
parlamentar, direi que
ainda nomes de estudantes gem''nota
dando a impressão de serem
tomados apenas para Üxár
professores, e .até mesmo á
Jaltóu com a verNa opinião do ministro
a ocorrência, aíimde fáchapas de carros que trans- ! dade".' É passou o senador
Peri Beviláqua, "o.plano do
cilitar '.'¦','¦•
determinados a ler a i Integra do decreto
Uma recordação
íuportavam
¦;,!.*'¦*,;'"•
Instituto Hudson é miraboalunos
tura.
da
Universidade assinado pelo presidente da
lante, mas, dentro de uma
anotações
do
Há
dentro
do
seguinte
próprio compus. República, publicado no
estratégia global, tem em
teor: "3 de agosto de 1967.
Enií 9 de novembro de Diário Oficial.
mira a segurança dos _sdisse o sr. Lino
Adiante, "A
Atas falsificadas eu, 1966
1966,' o diário dò sr. Blantados Unidos, na hipótese
verdade, poraos professores Amarloli y
co, registra o seguinte: *_8,: de: Matos:
de uma guerra atômica".
se transferiu
tanto,
é
,
que
êste
Evaristo
de
se
for(a
10
Historiou o general Peri
pichou;
'eú1 18,20 guarda viu, . uma verba de NCr$
apreenmou
e
as
daquele
18,40
vi sair eles; 18,45
Beviláqua a ação de grupos .
52.943,00 dfii Instituto Náderam).'" .
pichou Ciências; 18j65 pi- cional dé Tecnologia
estrangeiros, "com vistas à
para o
choú CEPLAM; 18,55'
ia Serviço de Segurança
apropriação de nossas rido
. NOMES
comedor
—
com
duas
para
como
declarou,
quezas"
Ministério da Indústria e do
alunas".
A
vem
página
acentuando que, ainda hoje,
Os ¦ nomes mais citados
"os estrangeiros pretendem
com uma ressalva: "Ornes* Comércio". Falando sôbre
da
nas agendas do senhor
mo da faixa dos astronau- a afirmativa constante
o que existe em nosso subnota de que 6 SNI "tamBlanco são: general Goltas com latas"
solo".
bery Couto e Silva (exEm 1965, no dia 29 de bém nada tem a ver com a
Referindo-se "à exploracoronel
chefe do SNI);
novembro,
o sr. Blanco in- impunidade dos terroristas,
çio promissora de nosso pe"14h houve que agem tranqüilamente
Ferrarò (BGP), várias vê-,
forma
que às
tróleo, na plataforma subsr. Lino
zes citado a partir de 1966;
reunião
marxista
na sala em São Paulo", odizer
marina, diante de Sergipe",
de
Matos,
após
Fernando
dá
Silva
coronel
que
13,
assistiram Carneiro,
disse que "os entreguistas
não fêz tal afirmativa, atriAbrantes ("chefe da segunEdson
e..."
oucita
(não
"pro
estão agindo escancarariada sec.. em 4 de janeiro' de
tros nomes), prossegue re* buiu tais expressões a
mente".
1968"); general Garrastazu;
latando que às "18h vaia blemas de consciência dos
coronel
general Mamede;
reitor Chiquilhos ônibus responsáveis pela seguranISOLAMENTO
do Pais". E noEncarnação; coronel Jurança pública
amarelo."
"Se o Govêrno entende
tou:
dir Palma Cabral, e outros.
No dia 20 de dezembro
Entre os civis' consta o
que os terroristas estão
O prof. Mendes da Rode 1965 escreve Blanco:
agindo livremente, -tranqülnome do dr. Livio Gomide
"Ophèlihá: Bitz Aptos".
cha, especialista em hidrolamente, é problema gover(Policia Técnica, da Secrevias, da Escola Politécnica
namental e afirmação de
taria de Segurança Públide São Paulo, considerou o
OUTROS INFORMES ,. origem oficial do.Govêrno."
ca de Brasília), citado desplano do Instituto Hudson
"inviável e prejudicial aos
de 1960, quando ainda moProsseguindo, o sr. Lino
Em 1966, no dia 23 .de de Matos estranhou
rava em São Paulo; profesque,
iiGssos_interêsses".
PlanaiPalácio
do
agosto:
sôra Ophelina (Dep. Sócioapesar das imensas dotações
A seu ver, os lagos artito,
sala 17, general Golbe- orçamentárias
logia da Universidade de
para o SNI e
ficiais projetados para nosry, quarto andar. "21 de
Brasilia); maestro Arque"homenagem
dos Misegurança
órgãos
de
«a Amazônia dividiriam o
agosto"
UNB
demitido
roes, (espanhol,
Brasil em dois paises, "po?
—
aa
cel.
só
as
relativas
nistérios
Ferraro
aprepara
na crise ICA-FAU); profesuma verdadeira muralha".
sentação eomte. BGP. Se* . estes últimos ultrapassando
sor
Miorejon
(ex-diretor
—
A parte acima dos lagos
mana dó Exército, aliança
da Faculdade de Comunicaeomo afirmou — seria inaentre uvas e as letras." NCr$ 2.120.000,00— ainde São PauCulturais
ções
cessivel aos brasileiros..
28 de agosto "Nogueira da se lance mão de recurnomes que se
lo,
e
outros
"Mas — disse — não se
Paes, Golbery do Ce Sil- sos destinados a órgãos esrepetem, mas pouco conheva, Danilo Venturini SNI
pode imaginar que sejam
cidos. O ministro Gama e
Ed. Alvorada. Em. 16 de se- senciais da administração,
Ingênuos os componentes do
Silva é também um dos dtembro "visitar Ferraro em benefício de instrumenInstituto Hudson. Algum
tados, bem como o depuagradecer e pedir apresen- tos de segurança já tão farInteresse eles devem ter,
tado Cunha Bueno e o sr.
tação-"
além dos de natureza ecoHerbert Levy.
tamente dotados de recurNo dia 11 de setembro
nómica e social."
Mais, 17 — "Denunciar
essr.
Blanco
o
1967,
de
a reitor Estatutos". Dia 19 sos. Estranhou, ainda, qua
Para o prof. Antônio Mo"denunciar C. Eudoro a além do SNI, que ganha
creve: ¦:•¦, ,
reira Coúceiro, presidente
m•.-.¦•'¦
''Estudantes
reitor." depredam
verbas tão vultosas, num
do Conselho Nacional de
,
Existe ainda uma cader29
agôsde
Reitoria (Dia
País de recursos tão çscasto) .Às 16 horas, encontrar; neta de .endereços onde
Pesquisas, a obra do Instide
nomes
constam
pessoas sos, ainda se. destinem .rédr. Carlos y Garrastazu. Tetuto Hudson "é faraônica,
na Espanha, Chile, Argen- cursos tão grandes para
lefonar primeiro". _ citado
e o Brasil não está em contina. Os documentos fazem serviços de segurança de
também,o horário de llh,
dições de cogitar de tal
também muita referência
do dia 14 de dezembro do
cada Ministério.
à BBC e à Voz da América.
mesmo ano, para um enproblema."

COSTA: GOVÊRNO DESEJA
DIÁLOGO COM LEGISLATIVO

BRASÍLIA (Sucursal) —
O marechal Costa e Silva
afirmou, ontem, em discurso de improviso,' que
pronunciou no Palácio do
Planalto, na solenidade da
assinatura das Mensagens
bre matérias de segurança
encaminhando ao Congresnacional sem qualquer lide lei da
so os
mitação, o que seria, óbvia- ' Reformaprojetos
Universitária, ser
i
mente, menos um raciocl"preocupação sempre consnio do que um desvario."
tante do atual Govêrno o
entrosamento entre o ExeAUTOLIMITAÇAO
cutivo e o Legislativo".
Acentuou, ainda, que o
Após frisar que o próprio
Govêrno "quer demonstrar
Ato Institucional se autoapreço e atenção ao Con- i
limitou no tempo, pois seu
gresso, por entendê-lo como
próprio artigo 33 fixou sua
vigência exclusivamente até
a base e a essência da De15 de março de 1967, e
mocracia". Felicitando a
citar a opinião de vários
ARENA "pela eficiência
juristas sôbre a matéria,
com que vem trabalhando
como é o caso dos srs. Ponultimamente", sugeriu ao
tes de Miranda, Vicente
partido manter uma ação
Ráo, Nelson Hungria, Cânmais dinâmica porque "redido de Oliveira Neto e Carpresenta realmente o povo,
los Maximiliano, sustenta o
sr. Pedroso Horta que a
porque é a maioria esmaConstituição de 1967 revogadora e não se deixa ulgou os Atos Institucionais,
trapassar pelos mais ousaressalvando apenas as sidos, que por serem minoria
tuações jurídicas criadas na
se unem e se mostram comvigência daqueles Estatutos
bativos, justamente para
excepcionais e temporários,
compensar a falta de apoio
que tinham, sem seus próprios contextos, preceito de
popular".
auto-revogação. A ressalva
"Haveremos de demonsda Carta Magna — destaca
trar nas eleições de novemr
o advogado do ex-presidente Jânio Quadros —, no arbro, nos municípios, e nas
tigo 173, item 1, referindo- ^de 1970", finalizou o presise aos Atos Institucionais e
dente Costa e Silva, numa
respectivos Atos Compleespécie de antecipação do
mentares, confirma-lhes a
revogação, pois assegurou,
apenas, a inalterabilidade
das situações jurídicas produzidas sob a vigência da
lei anterior, não perpetuando a incidência dos
A cerimônia parecia encerseus dispositivos ultra-atirada, quando o deputado Ervãmente.
nftni Sátiro, levantando-se,
pediu"a a palavra para dizer
Câmara vai responILEGALIDADE
que
der com o maior calor ao
apelo que acaba de ser forAfirma o sr. Pedroso
mulado".
Horta que o artigo 173 exLevantando-se também o
cluiu da apreciação do Jusenador Petrônio Portela prodiciário os atos praticados
curou destacar a ação do
pelo Governo federal, com
Govêmo federal no ..arnpo da
base nos Atos InstitucioEducação, frisando:
nais, precisamente
para
"Se quisermos encontrar a
evitar, com relação às lesoes individuais, anteriorposição exata do presidente
mente sofridas, a aplicação
Costa e Silva diante da moda garantia inscrita no pacidade, devemos ir aos reclnrágrafo 4.° do artigo 150 e
tos fechados do Palácio do
a retroatividade benigna da
Planalto, onde iremos enconLei Maior.
trá-lo lutando, estudando,

discurso que vai pronunciar
em Sáo Paulo no almoço
que lhe oferecem os arenistas — um partido ainda
mais agigantado'/'
ENTROSAMENTO
A solenidade de assinatura das mensagens foi realizada no Palácio do Pianalto, na sala de reuniões
do Ministério, e contou com
a presença dos vice-líderes
da ARENA e do Senado,
exceto os representantes dò
MDB.
Dirigindo-se aos presentes, o presidente afirmou
que a reunião constituía
maia uma oportunidade para o entrosamento entre o
Executivo e ò Legislativo,
"preocupação sempre constante do atual Govêrno,
que quer demonstrar aprêço e atenção ao Congresso,
por entendê-lo como a base
e a essência da democra-,
cia».
.
Esclareceu, a seguir, que
o Executivo deseja que
aqueles projetos sejam examinados pelo Congresso em
regime de urgência —- 40.';
dias — "para que possamos;
entrar em 1969 com essa
reforma já estabelecida e
perfeitamente adaptada".
E, em seguida, assinou as

mensagens, cujas_emeni__
eram antes lidas pelo chefe
da Casa Civil, ministro Rondon Pacheco. Depois de ru*
brioar a última, o presidente voltoú-se para os parlamentares e afirmou:
"Como os senhores vêem,
o assunto é da mais alta
' importância, porque procura resolver questões de
alta importância, inclusive
o estabelecimento de recursoS próprios e substanciais para a educação. Saben/os que no momento
uma grande expectativa
diante dessas providências,
eniborá conturbada por inçompreensões, agitações e
exploração do
'¦' até mesmo
que há de mais sagrado para a nação, que é a moci:.' pade.**.
/ ¦'¦•E, falando sôbre os pou/cos recursos disponíveis paIra o setor educacional —
I problema que disse ocorrer
' até em países desenvolvidos -7- afirmou que é preciso desenvolver no Brasil a
mentalidade de que a área
privada também deve-concorrer para a solução do
I problema educacional. "Enquanto nos Estados Unidos há cerca de mil universidades em regime de fundação, aqui deixamos mui-

to sôbre os ombros do Govêrno, sôbre o orçamento
da União, embora se trate
de um problema que interessa diretamente as ciasses mais bem socorridas de
recursos, pois é das escolas
que saem os homens habilitados a fazer prosperar
as empresas e as indústrias."
Mais adiante, o presidente voltou, a se referir à
"animadora perspectiva" de
beneficiar o setor educadonal com os recursos prove*
nientes da exploração do
petróleo ná plataforma submarina, afirmando ser isso
possível' com o não pagamento dos royaliies devidos
aos Estados, pois, disse, a
plataforma submarina pertence a todo o País. "Mas
havemos de encontrar uma
fórmula de dar uma coisinha qualquer aos Estados"
— acrescentou. E concluiu:'
"Vamos fazer votos
para que o primeiro poço de
petróleo perfurado no litoral de Sergipe se multiplique propiciando não apenas
à auto-suficiência do País —
e espero que isso ocorra
ainda no meu Govêrno —,
mas também destinando recursos substanciais à Educação."

ERNANI SÁTIRO PROMETE RESPOSTA DA CÂMARA

_____

trabalhando, abrindo campo
para que a juventude tenha
um legado que não seja igual
ao que vossa excelência recebeu. O Executivo está demonstrando aqui, através de
atos, qual o diálogo que deseja manter: ação, trabalho.
e não apenas promessas ou
acenos demagógicos".
GRANDE PARTIDO
Ao agradecer, o presidente Costa e Silva pronunciou
as seguintes palavras:
••Quero felicitar a ARENA,
de um modo geral, pela eflciência como vem trabalhando ultimamente, reba*

tendo e combatendo como
deve fazer um partido de
açáo dinâmica e que representa realmente o povo, porque é maioria esmagadora e
não se deixa ultrapassar pelos maIs ousados, que por
serem minoria se unem e se
mostram combativos, justamente para compensar a
falta de apoio popular.
"Os .enhores, que têm
aquilo que há de mais representatlvo da democracia
— o voto — têm também o
direito e o dever de combater e não ficar calados perante certas afirmações que
são lnverfdicas e algumas
vezes até ofensivas. _ pre-

ciso que a ARENA se convença que é um gigante dentro do Pais, porque tem substância popular e é, talvez, o
maior partido que já exl6tlu
desde a proclamação da República.
"Haveremos de demonstrar, nas eleições de novembro, nos municípios, e na de
1970, um partido ainda mal*
agigantado, mostrando aos
que se iludem com a demagogia fácil que o povo está!
com aqueles que não lhes
sáo indiferentes, que sofrem,
trabalham e sentem com êle.!
Esta é a minha aspiração
e, porque náo dizer, uma'
per_pe-tl»_ quase certa_""_

MUNDO POLÍTICO
-a

MDB aponta coaçãtè
policial do GoyêJfttórt'
Viaturas âa Polícia Federal estão sendo utilfeàdas.
no interior, para atemorizar os que pretendem #otar
-em candidatos da Oposição. Os carros percorremos
"comunisfazendas e lugarejosi para perguntar sôbre
denunciar
aproveitam
ias"*, os- policiais
para
qs. jiomes do MDB, lançados para os pleitos municipal.; de
15 dé novembro. Isto acompanhado da sugestão dé':qttqj
caso o candidato oposicionista venha a «encer as eleições, "poderá não tomar posse". A denúncia terá,feita,
no plenário da Câmara dos Deputados, pelo -içe-Kder,
da Oposição,'sr. Humberto Lucena (MDP-Paraiba).
que acaba de uisitar uma série de municípios 4Á'^n"
ieriar de seu Estado. Acredita que o mesmo expédjente .esteja sendo empregado nos demais _stados;*ior«
destinos e, também, em outros, em que -terão, igual. mente, realizadas escolhas para as prefeituras. Ó parlamentar oposicionista uai apresentar requerimento-dè
informações ao ministro da Justiça. Disse não acreditar que, em 1970, para os governos dos Estado», ..ênha a ser estabelecido o sistema de eleições indiretas,
conforme determina, em relação à sucessão pTe^ideíidal, a atual Constituição.. Acha que os militarétòrddicais, que assessoram o marechal Costa è Silua;; n9o
acreditam mais nem nas indiretas.': "Agora, póietétnot
ter ét pura e simplesmente, a interuençãa federaHffrÀraumenta o sr. Humberto Lucena, inclusive, com vfato
da utilização das viaturas policiais, no interior,"qua
chegam sempre à noite, tocando as sirenas e piscando
luzes vermelhas". Entende que isto esteja ocorrendo,
"porque jâ não é mais possível cassar mandato*"."f*m.
seu entender, também, "os militares radicais derem
estar- desiludidos com eleições, porque ps corruiítos' é
subversivos continuam aparecendo, por coincid-ncfayaíè'
mesmo dentro do próprio Go-lrno". "^ ,.

Sucessão e segurança v ~
O ministro da Justiça, sr. Gama e Silva, corhunlcou aos principais lideres da ARENA no Congresso que
será necessária a criação de uma legislação especiali ao
nível de _ei Complementar, para disciplinar a aplicação das lneleglbildades, conforme prevê a atual' ponstituição do País. A tese do ministro da Justiça é à de
que, ao remeter à Lei Complementar competência para
fixar as ineleglbilidades, a Carta de 24 de janeiro de
1967 derrogou automaticamente a lei ordinária sôbre a
matéria, tomando necessária a formulação de uma Lei
Complementar. A informação do sr. Gama è Silva causou impacto na bancada da ARENA ho Congresso] uma
vez que se teme que o pretexto para a derrogação da
atual Lei de Ineleglbilidades dê ensejo à formulação
de uma nova legislação mais drástica e eivada de discriminações casuístlcas, tendo em vista amarrar o' processo sucessório nos Estados aos esquemas de segurança da área militar radical. Entretanto, com o apoio de
representantes da ARENA, a bancada do MDB já apreeentou projeto de Lei Complementar elevando a.,essa
hierarquia jurídica a atual Lei de Inelegibilldadès, de
sorte que, ao chegar ao congresso, a proposição :gdyer-lamentai seja considerada prejudicada, pois estará' em
trâmite matéria da própria iniciativa do Legislativo. .O
sr. Franceiino Pereira, relator do projeto na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara, j& empenhou'sua
palavra garantindo que dará parecer favorável. Sabe-se,
também, que a intenção da ARENA é transformar o
projeto do MDB em substitutivo da mensagem governamental sôbre as ineleglbilidades, com o que estaria
assegurado, pelo menos, o regime instituído nesse, diploma, frustrande-se a expectativa do ministro da* Justiça de ampliar o quadro dos impedimentos eleitorais.
Nacionalismo

i

v

J„.
Quhfze deputados estaduais Iniciaram còntatos,;*jncIüsive na área militar, para a formação de um. grande movimento, de cunho nacionalista. Deputados federais.e se*
nadores serão chamados a participar. O movimento nfio é,
necessariamente, de criticas ao Governo, e, sim, de defesa
dos interesses nacionais, como a Petrobrás, Amazônia e
parque industrial brasileiro. Serão acolhidas todas .as denúndas e, após a triagem, imediatamente feita,ampla
comunicação à opinião pública, a fim de que se'*fòrme
uma corrente em favor do interesse.nacional ãtüigddp. Os
depurados estão impressionados com as "coincidências" em
relação à plataforma submarina, onde começou á'-surgir
petróleo poucas semanas depois da tentativa, por decreto,
de abrir o monopólio à exploração de estrangeiros. {¦•.
. ^- •¦
pauta.
.
Além da presença do marechal Costa e Silva, hoje e
amanhã, em São Paulo, outros assuntos políticos &J importância entraram em pauta, nas últimas horas: p. julgamento do habeas-corpus em favor do sr. Jânio Quadros,
no STF; a reunião da Câmara, a partir das' 16 horasj"para
análise da situação do Legislativo; a entrega do relatório
sôbre os acontecimentos de Santarém, por parte dó depu*
tado Dnar Mendes. E aguarda-se, ainda, que o presidente
da República venha a divulgar o relatório do Serviço Nacional de Informações sôbre a invasão da Universidade
de Brasilia.
Na

i

ARENA

'

Z-('

_ Foi transferida para os dias 24 e 25 próximos a reunião da ARENA da Guanabara com os membros da Comissão Especial do partido que examina o Plano Estratogico do Govêrno. O encontro estava marcado para-hoje,
mas teve que ser adiado em virtude das homenagens que
serão prestadas ao presidente Costa e Silva, em São^Paulo.
sr Lopo Coelho, ao informar ontem o adiamento da
reunião, anunciou que a ARENA da Guanabara, por seu
intermédio, delegou podêres ao sr. Gilberto Marinho, presidente do Senado, para representá-la naquelas" homenagens.
;
á

Orçamento
>Chegaram ontem ao Senado doze anexos
do Orçamento
da União para o próximo exercício, dando-se, assimj Jníclo
à sua tramitação na Câmara Alta, onde foram baixadas
normas para o exame de cada um, sobretudo no tocante à
apresentação de emendas. Os anexos são relativos ao Poder Judiciário, Presidência da República, Ministérios dks
Comunicações, Exército, Indústria e do Comércio, Justiça,
Marinha, Planejamento, Relações Exteriores, Saiíjei Ti»balho e dos Transportes. Conforme o calendário' Bttabelecido, serão aceitas emendas aos anexos até às 24 Bçjías do
próximo dia 11, devendo as comissões apre-engãt; seus
pareceres nos dias 15, 16 e 17, iniclando-se a ^voti^c^b dos
anexos no dia 21.
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1.° Caderno

ÊXOMMDÚiM PWÈBO BRIGADEIRO
QAmRlBEUWmM
ÂO SOPS E DEPffl
SOBRE 0 VMGUAI
da Casa
iv,;0 professor Darci Ribeiro,, ex-chefe"depoimento
Çml;òo Goyêrno João Gouíart, ,près.tou
ontem, desde 15h20min até as 16h30min, no Serviço
df-Morderai Tolítica-e Social (SOPS), dá Policia
Federal, na Guanabara, respondendo a uhv questionário de 25 perguntas, '¦¦¦¦''.-,:¦¦;¦''•.-.•.¦••
formulado pelo Ministério
-¦¦-,¦.?•;.. y''
dá «Justiça...,-•',/ ,"
As perguntas referiam-se aos diversos aspectos
; dé> sua saída do Brasil; - como, còm quem, e de
quem obteve ajuda financeira; quais as atividades
desenvolvidas durante „ a permanência no Uruguai;
. comquem"e .para j,quem trabalhava; ,<iüal.ia órieh. tação de seu trabalho, entre outras míiiuci^s. Segundo advogados do sr. Darci Ribeiro, a idéia geral,
d» interrogatório foi no sentido de fixar as relações
doa exilados, para posteriores averiguações.
"Ao chegar ao SOPS, às
Brasil,- o titulo de A Uni*
venidade Necessária.
J«h,, acompanhado do ad- '¦'-¦:"''
vogado Wilson Mirza e do
À CRISE ;\:.
¦
¦ ';;
deputado José Talarico. o '
.
^EpupANTil,
professor Darci Ribeiro de. Indagado acerca da criclarou aos jornalistas quo
se estudantil na Uriiversi*
"veio para ficar, pois aqui
dade da República, única
Acresceu*
lugar".
é o seu
no .Uruguai: --vi recenteretou. qúe, ¦ logo, após seu
'Claros,
mente, cercada pela--policia
'.*--.
gt-eseo de Montes
o professor Darci Ribei. (MG), pretende atuar no
ro comparou-a com a de
campo intelectual, como
1884!; —;"Lá o' estudante é
professor de Antropologia.
responsável,' pòr*
bastante
enquanto
esRevelou que,
teve asilado no Uruguai,
que êle participa em todos
os escalões da. administraescreveu um-livro què de- •
ção." Disse que está "par*
i verá ser editado so Brasil
ticipaçãò" teve três conseenaEspanha, posslvelmenqüências básicas: 1. Torte, no próximo mês de nonar o jovem responsável;
verübro.
2. Obrigar1 íò estudante yax
. Contou, ainda, que du*
um treinamento pratico,
formando-o como cidadão;
raate sua estada em Mon3. Infundiu à Universidatrabalhou comp
. tevidèu
professor de Antropologia, .de ura profundo, senso so-dirigindo um seminário
ciai, o que êle acentuou
'
permanente, sobre a mate- : como a' /tnais importante
da
crise,
conseqüência
da
Universidade
ria,
na
'-*-*''A'
•Bepubllcà
Universidade da
do Uruguai, còm
República —- concmiu —
á participação de 20 pro*
contai atualmente, com 18'
. fessôres e 40 estudantes de
rnil/estudantes e, somente
nível superior. Trabalhou,
a Faculdade de Medicina,
também, como assessor da
'.Reitoria,
recebe, anualmente, 840 a
na elaboração do
mil alunos.
projeto de Reforma UniO sr. Darci Ribeiro viaversitária, recebendo o ti*
ja, hoje, para Montes Cia*
tulo. de doutor Honori^
'
.
:
¦'Cajüo.. ¦'¦
ros, em Minas Gerais, onde
_
vai; visitar, parentes, após
•'i^r-SMii^guõjO livrei
cinco anos, praticamente,
que
pretende ,• lançar resultou de exílio. Quanto ao depoimento no SOPS,: disse que
do trabalho na defesa dè
transcorreu nunC ambiente
teses, durante ò seminário
de cavalheirismo, sob a
. /sobre' Antropologia e na
organização de tópicos pa*
coordenação do agente federal Pompeu da. Silva
ra a Reforma Universitá*
¦Oliveira.
ria. Este volume terá, no

MtmoN campos m

pÀmjtá&viM
WlÇÃÚINinRWáíyy,
BELO HORIZONTE (Sucursal) — O sr. Milton Campos
; düséVàSo ,ser possível que ás lideranças -revolutíonárias venham a estabelecer a .escolha indireta de
governadores, porque; isso seria uma pá-de-cal na
democracia brasileira". O ex-ministro da Justiça, ao
'fázjsjr
¦
essa observação, declarou não ter conhecimento
de nenhum tipo de gestão, na órbita da ARENA, para
mudar as regras do jogo na sucessão nos.Estados.
O deputado Raul Belém
pedir á «organização da Oposlção fora dos grandes cen*
(MDB-MG) declarou, ontem,
"as. eleições municipais
tros urbanos. A-isso se so*
que
de novembro em vários Es- . má o expediente da suble*
. tados da Federação se consgenda, que permite todo o titltulrão em passo decisivo
Po de acomodação dentro da
.'para.a fixação do partido
própria ARENA nas dlspuúnico no Pais" e que a Oposlção deve partir imediata*
tas locais, ficando o MDB
mente para um processo do
sem condições para, depois,
denúncia do que considera
"autêntica farsa eleitoral"eleger deputados estaduais e
federais. ,
"y
Ê o caminho do partido
^íApbo üi«qo
eeax as1 repercussões
único,
"As
pressões exercidas sonegativas para o Governo no
brt> os grupos políticos do ln*
terlor pelo governadores o
plano Internacional, pois, aos
deputados da ARENA — deolhos do mundo, a revolução
—
clarou o parlamentar
se apresentará como a gran*
se Identificam perfeitamente
'te*
de vencedora Já que não
instabüidacom o clima de
: de política carinhosamente
reinos sequer condições de
mostrar què a Oposição foi
•üimentado pêlo Governo fe'massacrada".
deral para atemorizar e lm'
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DIA E NOITE - SERVIÇO DE EMERGÊNCIA ;
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recuperação
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— Medos — Tensão
rwressão — Angústia -- Insônia
— Irritabilidade — Obsessão — Deficiências psicose— Distúrbios do comportamento — Doenças
xuais
Psicossomáticas

ELÉTRO-SONO I PSICOTERAPIA
HIPNOSE I TESTES

GUNIGAS PSICOLÓGICAS
"'

«IPANEMA: R. Almirante Saddock de Sá, 119
?: CENTRO: Avenida. Rio Branco, 147 — 18»
; EQUIPES DE MÉDICOS E PSICÓLOGOS: '
Fernando'Carrazedò, ,Raul DEscragnole Taunay,
Oõtávio Amaury Pereira, Sanio . Schwartz, Aurélio
Ribeiro J. Paula Torres Pilho, Jaime Cunha, FernanTeitelroit, Catarina.RibeirôV João de
do Thiré, José
'
Oliveira e Silva.
Consultas das 8 às 19 horas
Telefones: 27-0484 e 22-0186 .
• Filiadas ao

/

Instituto
Brasileiro de Reflcxologla
«.

54023

TER6AL VERÃO
KA ESPLANADA

-: *rifo'f tain«ni* *" atual o c&inando da "AS tsBRASÍLIA .(Sucursal). —. O presidente
ria • õecjòiúo usar o rASASAS pa répresoSú
Gilvs
êXODerou
úüíém
o major' Çoãiâ 6
as grandes manlfestacBes estudantis e populabrigadeiro ítamar, Rocha, do cargo de di.
retor.geral de Rotas Aéreas do Ministério' res. E esse uso, deturpação paradoxal do» ob-.
nomeando, par» substida Aeronáutica,
Jetíyo» dá Unidade, consistiria na infiltraçaoina»
"omajor-brigadelroi
Nei Gomes da
tuüo,
paseeata» de mDltares em trajes civis com a n- .
Silva.' O decreto presidencial;de demissão . n-aidade de promover agltacío, levar populares
é sem-número, e o major-brigadèlro Itámar
A'depredação e «o saque de casas comercial»,
'JtotjW-^lplPréso
por dois diu. A exonerae na-hora do tumulto provocar tiroteio e apro',
:
ção e o ato de prisão, segundo fonte creveitando a oportunldads promover o- ãssassi* ' ví :-,."'.'.' k i . 'v:...<.-,-'-..=• ¦•*¦•..'"., - ¦
.
deneiida,Jorain-conseqüência dos episónato dás principais lideranças estudsnti». Foi..
BRASÍLIA (Sucursal).«V O presidente Costa e Silva
de
corporação
dio* ligados |i PABASAR,
'
dito tunbém na ocasião' que o governo ,** sen*
vai pronimciarrhtojee amanhã, três discursos em São
dc Mifilstçrio d? A.e.tia^lnc«8qást!o còm',a' ataaçtó^ds-^eíè*!**!-»-*-; -Paulo,
para-ohde yiajahoje cedo: No quartel-general
.' do»/lideres políticos. E fazendo um levantado II Exército^ na Federação das Indústrias e no Clube,
v uxyuMtuu aiaiuiito Ferreira Uma, do '¦'mento •; da-' atuaçlo desses' poliUco» os dividiara .
de Regatas Tietêj ésté último -durante d banquete dè ¦
MDB d« Partiainbuco, emdlsciu^o^ronun.
entra>racw>«r4veis' e Irrecuperáveis. Os irm•
2.000 talheres ijüe ffie Será oíerécidq pela ARENA.
ciado; ontem,; na Câmara -Fadér&t.--dènutu,. " cuperáveis deveriam ser eliminados dsicàinenserá
feito
de.improviso,
daí
Aoroháutica
tí^cials
O.dJsCTir-spnq-n.Eiçércitb
uini>ianp
dou
de
. te ¦ è qne o PAHASAR [ deveria preparar-se para ~:
e por isso mesmo, áihda não se sabe o conteúdo que a
'em tuíra de anormalidade politica no Pai» lnva-*tos da PARÀÍAR
especlaUstis: em ação
êle pretende imprimir o chefe do Governo. Mas no
dessas
residência
liderança»,
taptí-Iaa
•
dlr
a
'
rárJida de is«úvamèhto; i^VsèlVas:---•.para ¦-' levá-las a bordo de um arilo
que pronunciará esta noite, para representantes das
prtvlamente pre*
'
^"^assaislnato dás' principais lideranças
classes produtoras, afirmará que a atual politica eco- \
•-eStíidáht&^a? dèp^lftíwide oposição a i pando què deveria decolar com, destino so
nômico-financeira: tém,; por. propósito, a conciliação
mar, .onda a 40 qullêmetroa da costa Jogaria no
cassados '•lrrecuwrâvtó", que seriam rap.
dos
interesses das classes produtoras e assalariadas.
sua
»e
carga
E
na
hora
chea
hum-uU.
oceano
tados £3»«àdos dè aviões, a„40. quilôme. ,
Situará, nesse cotnexto; a política de salários e de
gou a citar o brigadeiro esnadb Francisco Teltrb*da:Cos,tá,no Oceano.
xiira como. elemento periculoso e Irrecuperável
crédito, para afirmar, a certa altura, que o objetivo
v. j-èlra^Lima,
píj-^discúrso do^deputado Maiírilio Fer'deferia ser um dos primeiro», a sofrer o
.¦t.tjua
central é o estabeleciménto e o revigoraménto da
*mi^mÉ^^m^,^^
'•".-¦.
';K--:.-:-.l-\>L\'
castigo ,d« «fogamento. em alto niar pela sua
:.i
economia do País, cujos resultados reverterão em beiflllmàr'v ¦'¦¦~<->i'i$:''t'*\ir;
'do':p**oc«a»o ¦
*"^ent»b
d»»o**-J^ifó:*ta- . ^'perjie^rariCa em lutar par» que o Brasil reen- ¦ nefício do
.'¦'¦
povo.. • ¦:
'
¦'«Í^de-*ue.t^

COMA PRONUNCIARA
TRÊS DISCURSOS EM.
SP HOJE E AMANHÃ

A napa do momento
em todas as cores e tamanhos. A vista, ou,a
crédito nas lojas espia*
nada.
No Centro, em Niterói,
em Madorelra e C.
Grande. 5405Í
¦a*-»»-***»*--"-*-"-""*""""*»*""»*'
'I
¦
¦.

;-•/¦**¦:

Orós agora yj
é fJuscelino

B/RASlIiÍA (Suoursal) -- Ó.nome dò ex-presidente d»
'Repúbli*»,
tir. \Juscelirio.,
Kubitschek, -'cassado pelo
movimento revolucionário de
1964, foi, aprovado, - ontem,,;
pela Comissão de Justiça da
Câmara dias Deputados, co*'
mo denominação oficial do
•Açude do Orosj no Ceará.- y^
¦ Na mesma o»sião,;ial/:
rejeitada a denomlnaçaa de,
"Rodovia. Costa *'-f(S^sf,,'y
proposta pafà a iestrad*.
BRr-lòl (que liga Porto Ale*
-gre a Natal).. <¦ ;,iV.'/'.;
Os dois projetos foram re*
latadas ? pelo deputado governista Iukshlgue Tamura,
O que.dá o,
(ARENA-SPJ.
"Açude Juscellno
nome, dè
Kubitschek" ao, Açude di^
Orós e do deputado Padre
Vieira. A alteração do nome
da; BR—101 foi negada pela.
govemist» Broca Filho ,«?'.
(ARENA-fíP).
.
Alegou . o sr. lukshiguo
Tamura que a; BR>—Wl» lá
tem denominação aprovada po^ lei (Estrada Prestca
Mala). A fim de impedir a
-Jelçfio da homenagem.ao
?'residente Costa e Sllvo>
o presidente da Comissão
de Justiça; 6r. Djalma Ma*,
rinho (ARENA-RN), adiou"
á votação do parecer con*
trárioà matéria.

çoatr*' liua tradlclo democrática. Se entre oa
.' «argento» foi eenüdo um profundo rnalestar* por
índia. Em substituição ao
No discurso perante os
¦•'•aw^Bpi^íPps^^
augeatoo», tio meflstoféllcai, entre o» oficiais a
membros da' ARENA» o major Melo, naquele camretçSo
nl/»
foi multo maior. Doi» .deles, o médico
è»i-ttccSói Quando dfaetomei conhecJmwto "pa»'
po de pouso estará o major
presidente Costa ;e Silva
nlo
da Unidade major Santos e o intendente caplZanni, valendo agora as,
sustentará a tese dé que o
pude acreditar: .'áa «ua realidade, pol»
credenciais fornecidas diredia' imagüiar que brasileiros consegui»**»11..***, , tflo..Sérgio,'.protestaram veementemente contra
partida é J grande inatrütal detvlrtuamento de suas atividades e imetamente pela Presidência
mento de consolidação das
quer pensar .''contra seus semelhante» medidas
dá República, através do
instituições democráticas, e
taobe^Uatai» tfio inumana». Na boa-fé.emoue •' ; dlatamente receberam, o pronto-castigo de tal
ousadia. O major.Santos foi transferido pára a
II Exército. Dos 64 jornaplasmeí^minha' formaíSo. e no conhecimenilo
q^».fvtfpr isso mespQ,. ;";é
capital de Mato Grosso, Cuiabá, e o capltlo-ln*
listas que solicitaram a creprestigiado em toda a linha
apenas através de livros e, de documentação ,ctdencial, 14 foram vetados
tendente para o meu Estado, Pernambuco, onde
«ue o mundo viveu
pèiolv-seu Governo.,vÊSse
nematográflca. dò» horrores "nazistas,
com a. vi- . ¦ dever! servir no Recife. Gostaria de .que topela 4 a Zona Aérea; a
pronunciamento terá uma
sob a investida da» coprtes
tóría das fórsàs democráticas acreditava què
dos òs fatos acima relatados Jamais'tivessem sido
duração de aproximada- maioria por incompatibilidade com a Policia da Aemente dez minutos e obser¦estivesse ..deünltrJamente afastada- á possibtU>
realidade e preferiria imaginar estar vivendo
ronáutica.
vara, em linhas gerais, o
um pesadelo. A gravidade da denúncia que tradade de o-imundo ser palco de iniciativas qué
Alguns disparos feitos
mesmo sentido do discurso
deixam longe e minimizam, ó» Instintos sádl* -' go-é tio grande que devo com a responsabilidada de representante do povo, excluir desse
pronunciado ontem,:-pelo, . com um revólver de ar com\cos'de''HlUe-yeStalta/Passo a relatar os Ú-:'
chefe da Nação durante a
primido para fixar elsrnCnrelatq qualquer dose dé emoclonalisnío e cobrar
tos què me deixam angustiado, que mé revol.' solenidade', de assinatura tos rias paredes de entrada
tam e qüe atestam a loucura que possui o «is- , providencia.» de quem dè direito com a maior
do QG do II Exército, alar*
dos projetos de lei sobre a
racionalidade. N3o falo na condlcüo de parla*
tema político dominante no Brasil. Existe na
rripu, ria tarde de ontem, aiReforma' Universitária. -f:
mentar oposicionista mas na de brasileiro, que
i ÍOrçí Aérea Brasileira uma-unidade de elite,
guns oficiais de serviço na.
nunca imaginou que no seu pais tal» fatos pu*
'"<
o PARÁSAR, composta por homens rneticulò-,
-SEGURANÇA.¦'';-':•"..".' quele aquartelamento, que
Como
de
defialtamente
dessem
ocorrer.
finalidade
posições
a
político
.
sementetreinados, para
logo acorreram ao hall de
nldas e de intransigente formaçlo democráti*
humanista de socorrer nas selvas brasileiras
entrada. Constatada a pro*
SAO PAULO .(Sucursal)
ca contesto o processo pelo qual íol eleito-o
vitimas'He'desastres,aéreos ou expedições ex*
—• O presidente" da Repúbli- veniência dos estampidos
me
da
componente»
República,
Entretanto,
Os
seus
atual
extraviadas.
presidente
ploradoras
semelhantes a disparos de
-possuem uma capacidade sObre-humana de so- '•;•' rendo ao peso da realidade e. náo posso'negar
çrt'. já: tem^ para pço^egé-lo,
armas de fogo, tudo voltou
esquema
de
.seguo
de
todo
do
O
Costa
Silva
existência
sr.
e
condições
a
governo.
.
. brevlverem nas mais impossíveis
áo normal.
rança montado; em sua vifoi escolhido por uma pequena maioria respalvida e ,tem prestado relevantes e altrulítico»
isso,
Enquanto
prosse»
sita a São Paulo, hoje, atradada na força das armas.'Entretanto, a pró-,
serviços a Pátria.•Condicionado» a uma atlvios preparativos pára
guiam
adota,
vésde
e
providências'
Vigente,
ê
o
seu
Imposta
ao
selva
Constituição
a
pais
o'próximo,
' ornamentar o saláo onde o
pria'
dade de ajudar
das, desde ontem, pelo madetermina que o presidente da República é o
rheio-ambiente e o salvamento dé homens de*
de
presidente Costa e Silva e
chefe
Hilton
ValUg,
jor
•-esperados e extraviados a sua razSo exlstengovernante de todos os brasileiros, ile nao po*
seus doze ministros estarão
Segurança de seu Gabinete
de-ser constltucionalmente o gerente dos inteciai, e a realização profissional.' Devotado, irialmoçando, hoje, còm o seEssas medidas, viMilitar.
res*
de
um
assumir
a
rêsses
Tem
engrandecedores
que
óbletivos
grupilho.
esses.
telramentè- a
menu: melão com
guinte
a
tranqüilisarão
garantir
¦' da solidariedade humana :o PAHASAR cum--;
E
de
uma
nação.
govergovernar
ponsabilidade
cru,.filé de namopresunto
da
Nação
chefe
e
dade
do
pria seus deveres para com a Pátria e para com ,v nar implica em assumir inteiramente o poder
e peru ao
rado
hmunierre
o
FORTALEZA — (Corres*
dos
doze
ministros
/qua;
quo lhe é atribuído é nSò estimular por omissSo
a Força. Aérea'Brasileira.
—Três entre oa
Rio Branco com rizo/Úé
durante aiacompanham
pondente)
.dè
meia
os
desígnios
sádicos
ausência
tomou
,
e
insanidade
a
flo
Entretanto
conta
por
cftampion. Antes, comaí-còoficiais do Exército
do
no
moço
quatorze
quartel-general
de
de
uso
cami*
carentes
dé
tresloucados,
de
abril
dúzia de
Pai» com a vitória do golpe militar
quetel,
ÍI Exército, jantar da
punidos após ter assinado
: serão servidos Abri¦s de fOrça. Até agora o Governo tem ' usado
64 e como nfio podia -deixar', de -sèr. pretende :
cot, Presidente, Mártinl \ , um manifesto de splidarleFIESP,
rio
circulo
militar,
•fe almoço da ARENA, no
atingir esta pequena; mas valorosa Unidade da • a tática- de nada fazer, de nenhuma proviHueo
doce e seco, ManhaUn
dade ao coronel
dência tomar. A invasSo da Universidade de
FAB. Há penico tempo houve uma reunião com
— quando êste detcerejas,
'Tietê,
com
Cocktail
i
Lignhel
.suco
Regatas
Clube
de
Brasília, já pela sua-distancia, no tempo, es- . além de outros cWpròmisos componentes do PAHASAR, envolvendo
de tomates e whisky e caxou o comando do BatalhiW'¦'
, vaziou-se de seu conteúdo emocional e ninguém
Inicialmente os seus sargentos, e posteriormente
napés: atum, anchoVas, fan- de Engenharia de CratéiiV
sos sociais e políticos. Em
mais cogita de punicSo dos responsáveis. O go— pediram baixa da corpo*
o seu corpo de oficiais. Pol na oportunidade
Congonhas, prevê-se o tra- tasia de legumes, patê de
-relatado para os presentes o plano diabólico
vernador.de SSo Paulo, com o peso da responração, para se dedicarem, fc
galinha e .queijo, caviar, asbalho cordial, entre a imsabllldade de governo da nossa maior, unidade
com que se pretendia deturpar a finalidade
arranjos
de
vida civil. Ttodos haviam st- >
cama*
Policia
da
Aee
pargos,;'e
a
prensa
do presos, na ocasião, e ano*
dessa corporação militar. Dentro da 'filosofia : ¦ federativa, denuncia uma conspiração em curso
rões e picles. As bebidas
rònáutlca, ^ará. evitar; a
ra seriam transferidos para
oriunda da Escola Superior de Guerra, foi ex- . e o presidente se banquetela naquele Estado,
animosidade surgida du-( constarão de refrigerante*,
Até quando poderemos , viver governados pela
outras unidades do Exército
aos presentes que o Brasil vive uma fase
rante as recentes visitas do. águas minerais, vinho de
' posto
Inércia •< pela ausência?. ' Se O- sr. Costa e Silva
no Pais.
e
tinto.
No
ima- •
mesa,
branco
revolucionária,
Frei,
critica .da,
chamada
Eduardo
guerra
presidente
"dos
fim, a sobremesa: cassat ao
Strangloves do pentágono, asslmi- '" ' prètendett' ser; presidente : da República ''apenas
Os militares que pediram
dò Chile; ¦ e do primeirof&uçao
1
< j •¦ - baixa são os seguintes: camarràsquino e café,
ministro Indira Ghandl- da
laBa pelos nossos estrategistas "revolucionapara melhorar sua Biografia, Já o consegulUi Eni pltães da arma de Kngetretanto, deverá submeter-se ao Julgamento da
rios". E qúe Esse processo subversivo tem hoje
"renharla, João Batista Fujita,
, História e êste tem demonstrado ser severo com
uma manifestação danosa à estabilidade da
' os homens
Crisanto Ferreira de Almeipúblicos que têm primado pela lnvoluçSo redentora" na possibilidade de exisda, é o oficlaí-médlco, Fercapacidade. A Nação espera providências Sr.
tência de guerrilha urbana nas nossas maiores '.
"pe*
Estão
da Silva.
nando
. Presidente."
cidades. Ero virtude da "existência" desse

jrjjfô mem^mk «****? •• ;ie»taca' íela-

Pedem l^aixa -•
oficiais que y:
foram punidos;

MISSA E HOMENAGENS
NO PROGRAMA OFICIAL

DNAR ACUSA AtAÍGID Í)E ^NDANTE
3— Não satisfeito com as ordens que
BRASÍLIA (Sucursal) •— O governador do
Pará,: sr.^Alacid Nunes, é acusado, pelo i dá^a"-po Palácio, deslocou-se para Santadeputado Dnar Mendes (ARENA-MG), que-.-;. rém ha quarta-*fe?ra,. onde pernoitou por
duas vezes e de já regressando na sextaesteve em Beléni- por delegação dá *Mésaj
feira, dia 20, pela manhã,- de avião, deida Câmara, como "mahrlanté da agressão
xando tudo preparado.
armada ao deputado Haroldo Vcloso";'
4 — Em Santarém o sr. governador
.' Sustenta o' sr. Dnar Mendes, em seudo Estado manteve várias conferências,
relatório ao presidente da Câmara, qué oinclusive até altas horas da madrugada,
sr. Alacid Nunes, ."direta e pessoálihente",
com os vereadores da Câmara de Santado Palácio, "deu as ordens ao. seu.delerém, tentando anular a decisão daquela
de süa confiança, tenente Lauro Viagado"conhecido
'de violêncjà praedilidade do dia 28 do mesmo mêsVque,
aíos
na,
pelos
sob
a presidência do vereador João Marcomo
exemEstado,
èm
todo
o
ticados
por
quês ide Menezes, havia. reintegrado nas
pio o caso de Pàragomlnas".
funções de prefeito, e vice-prefeíto os se<*0 ato do deputado Haroldo Veloso,
nhores. Elias Ribeiro Pinto e Joaquim
comparecendo à írente de uma passeata
de Oliveira Martins, cumprindo decisão do
a festiva transmissão do cargo, não se
para
¦ me afigura delito."
.dr. Manoel Cristo Alves, da 5.»^Vara
.-''
da capital. (Doe. transcrito na integra no
Acusa, ainda, como mandante, o sr.
relatório).
'5 —
Übaldo Correia, chefe político de Santa0 governador, na cidade, duran-,
rém, desrotado no último pleito, que" no
dias, viu as forcas policiais sob
os
dois
te
um
de
recebeu
em
20
dia
pedido
palácio
do delegado Lauro Viana, emcomando
ò
ao
governador,
providência urgente junto
-baladas, cercando- a Prefeitura Municipal.
para evitar os fatos delituosos não dando
,6 — 0 delegado Lauro Viana a todos
nenhuma resposta à comissão dé alto nível.
que o solicitavam declarava qué estava
Revela,- também, o sr. Dnar Mendes
"depois dos fatos delituosos o delegado,
do Escumprindo ordens do.governador
"à
que
de
alto
comissão
tado,
inclusive,
disse
do
coronel
em
Joel,
Viana,
Lauro
presença
nível que o procurou*
do Exército, e do tenente-coronel Câmara,
— Depois dos fatos delituosos o deda Aeronáutica, eem presença, de outros
legado Lauro Vlana^ em presença do coromais, afirmou qué comandou o ataque ponelJoel, do Exército, e do ten.-cel. Câllclal em obediência a ordens do governamara, da Aeronáutica e em presença de
dor do Estado do Pará".
'V;
outirjs mais, afirmou que comandou o ata- •
'¦ .'
i
que policial em/obediência a ordens do
Responsáveis . ;':-',
....
.-,.. governador do Estado do Pará.
— As divergências políticas existenEm seu relatório, anota o deputado
tes entre o governador Alacid Nunes e o
Dnar Mendes os seguintes pontos que o
deputado Haroldo Veloso se aprofundaram
levaram à convicção da responsabilidade
de tal moldo que a, èpnferêncla concilianos
episódios
do governador Alacid Nunes,
'tória mantida pelo atual ministro Jarbas
de Santarém: ' „
com o governador Alacid NuPassarinho
documentos
os*
consciência,
Em
—
nes, no Hotel, Nacional, em que.õ minise elementos que trouxe fle Belém, eu acuso
tro propugnáváv um entendimento entre
como mandante o governador do Estado
outros, não tevê êxito porque "o goVernado Pará, coronel Alacid Nunes, que direta
dor Alacid Nunes é multo rancoroso" exe pessoalmente, do palácio, deu as ordens
ao seu delegado de confiança, tenente
pressão usada pelo deputado Clóvis Stenzel que assistiu à referida Conferência e
Lauro Viana, conhecido pelos atos de viome transmitiu esstTsua impressão 'no dia
lência praticados em todo o Estado, como
29, no Rio de Jeneiro em frente, ao Hotel
por exemplo o caso de Pàragomlnas.
Ambassador, quando regressava' de Be— Acuso, ainda, como mandante, o
lém.
sr. Ubaldo Corrêa, chefe político de Santarem, derrotado no último pleito que.no
— Mensagem do governador do Esdia] 20; recebeu em Palácio um pedido de
tado, através tía. fonia da CÈLPA e qúe
íoi apreendida, dirigida ao delegado
providência,urgente junto ao governador,
Lauro Viana, às 19h, mandando prender
para evitar os fatos delituosos, não dando
nenhuma resposta• à comissão, de alto
o deputado Haroldo Veloso e o prefeito
nível.
Elias Pinto
para serem enquadrados ha
•
"Segurança
Acuso, como mandatários, executoNacional, v a z a d a _
Lei de
/es das ordens do governador o tenente
nos seguintes termos:
Lauro Viana, o sargento, o cabo e solda1) Desejo saber se o sr. Elias Pinto
/dos do destacamento ali designados e' que
no incidente; 2 — se o ferimento
faleceu
tomaram parte ativa nos sangrentos acondo Brigadeiro Veloso é grave. Caso, não
, tècimentos.
seja grave, que*b mesmo seja imediataménAs minhas conclusões, acusando a gote preso e lavrado o flagrante. 3 --• Saber
fundaAlacid
Nunes,
vernador,- coronel
onde se encontra o sr. Elias Pinto. Que seja,
e
méntam-se nos seguintes fatos públicos
também, imediatamente preso e lavrado o
notórios:
' flagrante. Pergunto, outrossim, por que esta
-' i
o governador direta e pessoalprovidência não foi ainda tomada? 4 — É
mente superintendia e dava as ordens no
importante que seja lavrado o flagrante e
Santarém.
de
caso
que sejam presos o sr. Elias Pinto e HaLauro
teiieAte
lá
o
Designou para
roldo Veloso para que possam os mesmo»
do
das
cidades
de
polícia
Viana, delegado
sr pnciuadrados na Lei de Segurança Na• interior, com sede em Bo'ém, cç**lieí-'-"o
pelas suas violências e crimes no EittUo.
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SAO PAULO
(Sjicursal)
O presidente Costa e Silva chega a São Paulo para
receber várias homenagens
do Exército, ARENA -j e
FIESP e comemorar ;-p séu
aniversário com missa especial celebrada pelo cardeal D. Agnelo Rossi, em
sua capela particular no
Palácio. Pio XII. A programação -oficial da visita
do marechal Costa e Silva
em São Paulo' é a séguinte: Chegada ao Aeroporto
de Congonhas, às llhlSmin,
deslocando-se imediatamente para o Quartel General do II Exército. Após
breve visita, o. presidente
almoçará ali com o governador Abreu Sodré, prefeito Faria Lima, o presldente da Assembléia Legislativa, e todos os oficials-generais com posto de comando em São Paulo e Mato
Grosso; A seguir, ainda n°
QG do Ibirapuera, o chefe da Nação inaugurará à
Praça Mário Kbsel Filho
homenagem ao soldado
que morreu no atentado ao
Quartel-General -<¦ e agraciará com a Ordem Nactonal do Mérito o cardeal D.
Agnelo Rossi e os srs. José
Maria Withaker, João Dpmingues Sampaio e Antônio
Carlos Pacheco e Silva. Do
QG, o presidente e toda sua
comitiva Irão para o hotel,
às 14h30min.

As Í9h, o marechal Costa. e Silva Irá à Sociedade
Hípica.-Pa-ulista, para receber o titulo de sócio honorário. As 20h30min, o presidérite irã ao jantar que
as classes produtoras paulistas., vSo oferecer-lhe j nos
salões do Circulo Militar.
Quinta-feira, às 9h30min,
o presidente Costa e Silva
assistirá à missa, na capela
particular de dom Agnelo .
Rossi, no Palácio Pio XII,
para coinemorar o seu aniversário natalicio, seguindo, às 12h30rnin, para o
Clube de Regatas Tietê,
local-do almoço com que
será homenageado pela ...
ARENA paulista. Aproximadamente às 14h30min,
deverá tomar o caminho do
Aerbporto de Congonhas,
embarcando às 15 horas
para o Rio de Janeiro.
GOVERNADORES
Com a confirmação da
presença dos srs. João
Agripino, da Paraíba, e Israel Pinheiro, de Minas Gerals, serão, ao todo seis governadores que estarão em
São Paulo, amanhã, para
participar do almoço que
será oferecido pela ARENA
paulista ao marechal Costa
e Silva, no Clube Tietê.

aguardando o despacho (dó
ministro Lira Tavares. Ou*
tros oficiais também pensam em pedir Ijalxa, lnconformados com as translerôncias."

Presidente
aposenta
Pascoal
BRASÍLIA (Sucursal) — •
O presidente Costa e Silva
baixou' decreto aposentando o sr.. Paschoal Carlos
Magno no cargo.de ministra
de primeira classe do Ministério da* Relações Exte*
riores.
Em outro &to, o chefe do
Governo exonerou o diplo*
mata Vicente Paulo Gattl
do cargo de embaixador ío
Brasil junto ao governo da.
Nicarágua. ,
O presidente da Repúbli*
ca baixou decreto exone*
rando o coronel Edy Por»,
tocarrero Peixoto, antigo
chefe de gabinete do Departamento de Policia Fs*
deral, da função de repre**
sentante daquele órgão jun*:
to ao Conselho Nacional du
Trânsito.
. */
)
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£ tão fácil quanto mudar
uma lâmpada.
Quando faltar luz em sua
casa, verifique os fusíveis.
V. mesmo pode trocá-los -•
e assim restabelecerem me*
nos de 5 minutos a luz da
sua casa.
A simples queima ds fusf.
.1 veis foi motivo para mais
de 12 mil pedidos de auxi*
lio. no ano passado, ás tur*
mas de socorro da « Light
— retardando multas vezes
o atendimento de outros ca*
sos de emergência que sò
poderiam ser resolvidos por
técnicos. A troca de fusíveis
é tão simples e fácil que V.
mesmo pode fazer:

¦*^^^^-^^^*^-^s^^«^«aÉ^^|«fc<^p*ri^|t**^»**h»*^^*»j^^*J
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*fcívei*V
Desligue a chave e verl* "fique os fusíveis
Retire o fusível queimado
Coloque o novo fusível
Torne a ligar a chave
E pronto: a luz estará
(estabelecida.
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RUSK BUSCA A PAZ
NO ORIENTE MÉDIO
NAÇÕES UNIDAS, JERUSALÉM e MOSCOU (Reuters • FP • AP - CM) ,— 0
secretário de Estadp norteamericano, Dean Rusk,
prosseguiu ontem em seus
esforços para conseguir um
acordo no Oriente Médio,
através de conversações re1 servadas com o emissário de
paz da ONU, Gunnar Jarring, e os ministros do Exterior dos paises árabes.
Dean Rusk declarou que
manteve útil entendimento
com o emissário da ONU no
Oriente Médio, Gunnar Jarling, e em seguida conver*
sou com o ministro do Exterior da Jordânia, Abdel
Monen Rifai, durante uma
hora e meia. Após o ençontro, Rifai disse que êle
e Rusk passaram "em revista a situação no Oriente
Médio e discutiram vários
aspectos da crise", mas desmentiu que tenha sido'discutido algum nôvo plano
de paz.
Interrogado sobre a oportunidade de aproveitar sua
presença em Nova York pa*
ra conversações diretas com
o ministro do Exterior de
Israel, Abba Eban, Rifai
disse que a idéia não lhe
cabeça, acrespassou pela"Estou.na
ONU
centarido:
para chefiar a delegação de
meu pais e meus esforços
serão no sentido de colocar
em prática a resolução de
22 de novembro de 1967."
'Trata-se da Resolução do'
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Doutrina e,realidade
da América Latina
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BONN (ÀP-FP-Reuters-CM) — O séínanáriodi^Múnique, •'Bayern Kurier" afirmou ter o^vêrM.jde
Bonn prevenido, secretamente, aos aliados ocidentais,
para que fiquem alertas sobre um plano soviético
invadir.a Alemanha Ocidental é a Holanda>.
.
m '.-para
O semanário afirma, ainda, que a advertência fora
wÊ iformulada pelo secretário de Estado do Ministério, da
Defesa, Karl Gunther Von Hase, em discurso próhúnciado ante o Comitê de Defesa da União Européia
Ocidental, em Bonn, a 19 de setembro findo, t ..
'"Bayer
Um porta-voz do Müils*
Kurier" afirma
';
7que Von Hase havia decla- tério da Defesa, Gèrhard
rado perante a organização Schoroeder, confirmou que
:¦ de sete nações que o oci- Von Hase falou perante o
dente deve admitir a pos- Comitê de Defesa da União
7 sibilldade de um conflito Européia. Ocidental; mas
na Europa. Disse.também afirmou que seu discurso
que o plano destaque so- íoi secreto e seu conteúdo
víético prévia uma fnveati- • não será divulgado. 1 %¦ i
da a fundo, "claramente
dirigida contra Hamburgo
O semanário acentua,
e Bremen" e que. abfcange- em considerações, que ae
ria toda a costa norte da está estendendo em;,;Bonn
Alemanha Ocidental e se a impressão de que ai inva*
estenderia à H o 1 a n d a, são-relâmpago da Tcheco*
acrescentando existir pro- Eslováquia íoi apenas uma
vas para justificai'' êsse te* etapa inicial de um plano
estratégico do Kremlin, j
Lmor.
"V'U\ ' '
¦ ¦
7,
7
¦}

Conselho de Segurança que foi confirmada nos/ meios
criou a Missão Jarring, israelenses bem informados.
com a finalidade de fazer
O ministro do Exterior
uma paz com base na eva* soviético, Andrei Gromiko, j IMMámmuWÊSÊmWSlÊÊÊIÊÊÊÊK m Wm
cuação das tropas israelen- viajou ontem por via aérea
ses das terras árabes, ocupa- para Nova York, à frente mm
^feifPlli
das e o compromisso árabe da delegação de seu pais,
de cessar suas hostilidades à Assembléia ; Geral da
ONU. . No mesmo avião
contra Israel.
Ao ser interrogado sobre viajaram as delegações
um plano de paz submeti- da Ucrânia e Bielo-Rússia.
O ministro das Relações
do pela União Soviética a
Washington, o qual asso- Exteriores do BrasU, José
ciaria esses elementos de de. Magalhães Pinto, che*
um acordo a uma garantia .gou ontent a Nova York
das quatro potências para para participar dos deba*
á segurança de todos os tes gerais que serão iniciapaises da região, Rifai dis- dos na segunda-feira,, na
se que não sabe de nada a Assembléia Geral da ONU,
como primeiro orador,
respeito.
Gunnar Jarring, licencia- quando delegações latinolevantarão
do de seu cargo de embai-, americanas
xador da Suécia em Mos- questões "de importância;
cou, vem procurando cón- suprema para a paz mun*
seguir conversações diretas dial e a segurança", segunentre Israel e os árabes, fi- do ó embaixador do Brasil
gurando êle próprio como na ONU, Araújo Castro.
O presidente Costa e Silintermediário. Embora Is'7,;
'É:f'x
:"¦'.f-V:';;
rael tenha repetidamente va autorizou o envio, às
x. x'
. . 7'EM'AÇÂo7
insistido em pronünclamen- custas do Itamarati) de obff&
~—jt
tos públicos que as nego- servadòres j do Congresso
Geà
Assembléia
Soldado norte-americano jogd granada nas posições inimigas no /Vietnam (AP)1
ciações diretas com os pai- Nacional
ses árabes constituem o úni- ral da ONU. Deverão viacondição os seco meio de se estabelecer jar nessa'Benedito
Vaiadaa paz, fontes bem infor- nadores
madas disseram que já res, Fernando Correia da
houve alguns contatos in- Costa, Domício Gondim,
Wilson • Gonçalves, Camilo
diretos;
O emissário da ONU ad- Nogueira da .Gaira è Rui
vertlu ontem qüe renuncia- Carneiro, e os deputados
rá à sua missão de conci-' i Souto Maior, Osvaldo Zaliação árabe-israèlénse se nello, Tancredo Neves, Peantes de 31 de outubro não dro Vidigal, Òzanam Coe*
BUDAPESTE,
VIENA,'
se registrar nenhuma apro- lho, Nelson Carneiro, Eu- PEQUIM (AP-FP-Reuteís-CM) — O marechal Lin
—
AP,
Reuters-CM)
(AFP,
ximação entre ambas ;_as clides Triches, ,-Ezequias Pião, ministro da Defesa:da
- Os partidos 'comunistas
China
Continental,
afirr
partes. Esta advertência Costa e Chagas Rodrigues. mou, ontem,
em Budapeste deque a "China Popular, libertará Formosa, reunidos
ontem cancelar a
: definitivamente, e- estáí disposta a qualquer momento cidiram
Conferência Mundial Co.a aniquilar os inimigos^que ousem invadi-la".
munista de Cúpula,
As declarações de^in Pião foram feitas.na Praça haveria em Moscou no que
dia
'25
TienAhMen, quandase realizava um grande.comícip
de novembro. A URSS
comemorativo do 19°. aniversário da China vermelha. e os outroi57, PCs resolve-^
ram no entanto celebrar
uma nova sessão em BudaO ministro da Defesa
que as manifestações de
'chinês
afirmou,•¦ depois,.' solidariedade hão repre-. peste no dia 17 de novemx
aludindo à situação inter- sentaram o país como um' bro. A durafião de apenas
WASHINGTON, DETROÍT nacional, qts "atualmente
todo. Dizem que a China, dois dias da reunião, sfgni—
(AP-FP-Reuters-CM))
fica segundo os. observado*
BLACKPOOL (AP-FP-Reuters-CI/I) — O primeiroa
situação
da
China
no'
está
conturbada após dois ' res
Os assessores do candidato :
a existência de grandes
ministro Har,old Wilson declarou, -ontem, que, em democrata
exé
anos de revolução cultural
Hubert, Hum- plano'internacional
divergências.
As lutas dos povos e os jovens guardas verque pese à desaprovação que lhe foi inflingida, na phrey convocaram uma en- • celenteFontes chegadas à reürevolucionários ;eclodem em ' melhos ainda entram,
segunda-feira, pelojCongresso Trabalhista, >continuaem nião disseram,
trevista coletiva à imprenporém, qué
todo
o;
muttdo
e
òs
choque
tàntò
com
soldados
e
ria com a mesma política econômica em seu governo,, sa para sublinhar as diíe'
problema, da invasão na
operário^; «m ' algumàs .0.Tcheco-Eslováquia
renças entre os/ pontos de imperialistas nòrte-ameriWilson falou aos 1.300 delegados do Partido
não foi
vista do candidato e os canos como os revisionistas !| áreas. 7vt:v' '7ri""
discutido e qué a sessão
Trabalhista reunidos nesta cidade, em seu 67.° > Con"tropeçam
soviéticos
com
di-;
Na
Johnson.
de
da
ontem,
administração
os
parada
transcorreu em uma "at*
gresso Nacional. E no momento em que se levantou
ficuldades para avançar";' guarda^:;-vermelhos., foram mosférá de camaradagem".
cândidao
Disseram
que
foi
aclamanhã,
Harold
Wilson
falar,
ontem
pela
para
Segundo o ministro dá Derelegados^ em favor, das
A demora na realização da
to presidencial democrata fesa Lin' Pião o qüé está 7 equipes- de
Biado durante vários minutos pelos, r\ delegados preConferência de Cúpula perpropaganda
"ban.
sentes.
',
>,.
mostravajsignificativa flexi- sendo aguardado é a
operárias/ que mereceram
mitiria
um-melhar entendi¦/¦.!
càrrotá!totaldo velho munfr-, destaque: na última írase
mento:
entre os partidos
bilidade^
Oferecendo-se
pao
essencial
Disse Harold Wilson que a deu conduzindo
do capitalista era
de Mao pedindo "a lide-' que elaboram a pauta a ser
atual politica governamen- do debate para um tema ra suspender os bombar- na escala mtihdial da.vitória,v.*
revo» ( dança operária eüiVtüdo".
discutida é o programa de
tal dará frutos à economia ante o qual nenhum traba- deios do Vietnam do Norte. lução socialista
ação. O resultado obtido
proletária". •E enquanto passava; ém
britânica a que se tradu- lhlsta permanece indifereníoi proposto pelos partidos
Centenas de milhares d« revista as massas que aceEm Detroit onde se' ènzirão em benefícios políti- te: o da luta contra: a reacomunistas francês e húnmarcharam, eh^gg •nayám com o livro7vermecos. E nesse momento, ção pela dignidade'.social. contrava ontem, o candi- chineses
teth;¦¦diarite^á
garo.' Os húngaros pediiseuç'
presidentémt
iSjhSde.
.pebsabeotos,
mesmos
aclamado pelos
dato Richard Nixon comenO discurso dú primeiro- tando o discurso de Hum- Mko^sé-tung, en^P^uimí'^¦ Mai», Tsé^áng éstaya: la- .ramum.também á formação
congressistas que d tinham
pequeno grupo'/ de
gritando e cantando suas
aparente _de
desaprovado, na véspera,- ministro britânico consís- .aéadó.poir.V'seu
partidos, que se reuniria
herdeiro, o ministro- da DeWilson conseguiu com seu tiu, na realidade, em au- phrey pronunciado em Salt frases, mimai maniíèstaiçâò
de quatro semanas
têntictt invectiva contra, as Lake City sobre a suspen- comemorativa" do aniversá- ; íesa Un Pião. Pela primei-, dentroestudar
discurso mais um êxito.
um outro lo"forças do passado", asslpara
rio
da
fundação
do
Estado
i
ra
vez
os
.meios
chineses,
Atacado em sua polítisão dos bombardeios do comunista..
cál de reunião. A suges*
'f
adversário
conao
calcularamiquanta
miladas
o
ca econômica,
;'/;
pilo
primeirogen- tão não foi aceita; • os adia*
Vietnam do Norte disse
Observadores
disseram \ te participou da .parada.
ministro britânico respon- servador.
mentos causam um proque as declarações do canfundo golpe no prestígio da
"eram
didato
democrata
JURSS que votou pela reunião imediata de Moscou.
muito confusas para mere1 cer comentários". Acresft -~--^~~— -r
ecntou Nixon que os relatos
da imprensa sobre o discurso de Humphrey indi»
Newto» Carlos
cam que essa foi, a quarta
O "ciclo doutrinário" da Escola Superior de Guerra, ou quinta posição adotada PARIS, SAIGON, DANANG é SEUL (Reútèrs-APfechado este ano com uma aula do general Jaime Portela, pelo/ vice-presidente, na FP-CM) -T- Os representantes do Vietnam do Norte,
secretário ão Conselho de Segurança Nacional, parece algo questão dos bombardeios.
na Conferência de Paz, em Paris, .classificaram as LISBOA
(AP — FP~—
em órbita diante da realidade da América Latina mosdeclarações do candidato à presidência dos Èstiados Reuters — CM) — O.grutradaj em documentos objetivos e irrespondíveis. Um,
REPERCUSSÃO
UniQos, Hubert Humphrey, de 'terminar com os po . intitulado Movimento
deles, de grande atualidade, é a conferência feita pelo geda União Nacional, partibombardeios
àquele país1 caso. seja eleito, 7 como
Meridional
Nordo
Comando
neral Robert Porter, chefe
dário de Salazar, manifesAfirmou Richard Nixon ;"simples manobra'eleitoraP',
te-Americano (Canal do Panamá)', na Associação do Exér77" '
No entanto, um portârviiz òfiÜál da delegação tou ontem seu desagravo
cito dos Estados Unidos. ;
que ainda não estava innomeação de Marcelo
norte-vietnamita
afirmou^ ique "nao faremos nenhum ' pela
Outro, bem mais antigo, é ò boletim de três dè mar- formado sobre o impacto
Caetano
'da'
para o cargo' anreunião semanal, hoje, tes ocupado
ço de 1952 do Departamento de Estado. Embora com 16 cjue a declaração de Hum- comentário senão^ depois
por Salazar.
entre os delegados dos Estados Unidos e de nosso A Legião Portuguesa,'
anos, continua depositário de fatos que afetam muito
ormais á segurança nacional do que diagnósticos de hoje phrey possa ter tido sobre país''. Os representantes de Hanói acentuaram aúe ganização paramilitar, tamenvolvendo "áreas psico-sociais" e "períodos conjuntu- as negociações de paz, em Humphrey ainda está muito longe de
poder con- bém censurou, o presidènrais".
te Américo Thomas de ter.
Paris, porém disse esperar vencê-los.
: v ;>,,:^',,.,, ¦
"não
agido mal, uma vez que
as
conversações
que
TRATADOS
Salazar se enconrtava inUnidades
militares
norte*
número;
nul
de
co*
400
,
p
/
sofram mudanças". Frisou, americanas tornaram
.
consciente
e não estava em
uma
morreram
münlstas
que.
A Lei de Segurança Mútua foi aprovada em 1951 pe- Nixon: "Ou êle é a favor divisão norte-vietnamita"•.j nos oito
de protestar. A criS
anos de participa- estado
Io Congresso norte-americano. Ela seria completada por da cessação dos bombarpraticamente, inofensiva du*, ' ; ção das .tropas aliadas na se teria surgido devido a
meio de acordos bilaterais com os países da América Laum editorial do Jornal de
rànte três ou quatro meses,
as
negociaapoia
guerra do Vietnam. A mes-. Lisboa,
ou
deios
A
condição
interessados
em
ajuda
militarbásica, citina
onde aparecem excomo
resultado
ma.
fonte
adiantou
de
uma
es*
que
E
mais:
tada textualmente pelo boletim do"o Departamento de Es- ções em Paris."
de alivio bastante
pressões
operação
na
tá
cifra
atingida
na
foi
grande
sechamaacesso exclusivo aos "Afinal, não sei. de que la- da zona desmilitarizada
tado, era dar aos Estados Unidos
mana
livres,
en-;
dizendo
.pe*
quando
que alguns
passada,
,
recursos estratégicos" da região.
tre os dois Vietnans, se- , ' receram 2.866 combatentes '
do HumPhrey se encontra.
nacionais
tinham
problemas
Brasil,, México, Chile e Uruguai ainda tentaram redo Vietnam do Norte e do
gundo informou ontem ura
slstir, mas terminaram firmando os mesmos acordos acei- Espero que o vice-presidea- porta-voz do comando mi-7 Vietoong. Um porta-voz sido suspensas. O jornal
tos pelos demais. Só aumentou, desde então, o número te esclareça sua posição." litár dos Estados Unidos,;' militar dó Vietnam do Sul
criticava o regime salazadesses instramentos de "solidariedade interamericana".; Indagado sobre se achava O coronel Roberto Barrow,
adiantou que no mês de rista e fazia um apelo à liEm 1965 os Estados Unidos já haviam concluído com a
comandante do Nono Re-,' áetembro último passaram
América Latina 152 tratados, acordos e convenções bilate- que Humphrey prejudicaria gimento de Marines, disse"
para as fileiras governa- beralização gradual da vida
de
Paris,
negociações
as
militar.
rais de caráter
imentàis 210 soldados co- em Portugal.
sua
tropa
combateu,
que
munistas. Durante o mês
através do nevoeiro e máA implantação de missões correu paralela. O Exér- Nixon respondeu:" "Acho
O presidente Américo
cito norte-americano foi autorizado a mandar seus o/i- que é possível, muito pos- tou 742 inimigos desde quu' dé agosto, atendendo 'do
ao Thomas não fêz nenhuma
a operação confeçóu, a 17, apelo dé conciliação
ciais a países latino-americanos pela lei de 19 de maio sível, mesmo,
que os diride setembro.
de 1926. Mas o primeiro grupo só saiu em 1938, para a
governo, mais de 92 com- declaração nem a respeito
Hanói
inteiprebatentes comunistas se ren- dò artigo do jornal, que é
Colóm.bia. Em 1960, as missões militares norte-americanas gentes de
Um porta-voz militar dos
deram.
Tia América Latina somavam 40 e empregava7n G00 o/i- tem sua declaração como Estados Unidos classificou
O govêrno do Vietnam o mais importante da Cado exerci- . lhes oferecendo algo em
os danos Inàteriais das ins-<
ciais. Há pouco, u ação antes interdependente"grupos
'
unificada
em
aérea
e
marinha
do
Sul sentenciou a sete pitai, nem sobre o protesmito, força
talações de Long Binh na
foi
to do grupo minoritário de
anos de trabalhos forçados
Zitares norte-americanos". Sobre eles, dis o general janeiro que não podem base de Bien Hoa, a 35 quiobter agora. Digo qüe é lômetros ao nordeste de
Porter:
o líder de um grupo sul-, salazaristas.
j— "Temos grupos militares em 17 países latino-ame- possível, mas não afirmo Saigon, que foi bombardea-' vietnamita anticorrupção, ¦ Salazar piorou ontem,
da ontem à noite pelos viet- Le Van Hanh, de 24 anos,
ricanos. Seu efetivo varia desde cinco homens ito Panamá com certeza."
• K>b a acusação de forne* segundo o boletim médico
congs com cerca de 40
até 103 no Brasil, o que não é muito, considerando o vulto
Em Washington, os as- nadas de morteiro de gracer atestados falsos de ser- do Hospital da Cruz Verda área. Os comandantes de grupo estão diretamente vin82
viço multar. O líder foi mélha,
culados a mim e são os principais assessores militares áos sessôres de Hubert Hum- milímetros. As baixas íodivulgado! às 7h de
também acusado de forjar
ram
consideradas
leves
embaixadores norte-americanos." ';¦ .
pephrey disseram, na entre- la mesma fonte de informaa assinatura • do' vice-pre- Brasília, A piora f°i no*avista coletiva, explicando o
INTERESSES
ção.
sidente Nguyen Cao Ky da pela diminuição da reaOs caça s-borbardeiros
discurso
do
candidato
de,
num dos certificados. Ou- ção dos sentidos. Na noite
Segundo o general Porteg, "a preocupação central dos mocrata,
Phanton, dos Estados Uni- tros quatro jovens foram de segunda-feira, o pacivice-preslo
que
grupos militares norte-americanos é ajudar os forças ardos, lançaram bombas de
sentenciados, pela mesma ente sofreu um -deseqüilímadas locais a desenvolverem a sua capacidade de septt- dente afirmara, apenas, que
rança". Até a Argentina admitiu há três dias a chegada daria importância funda- «ápaltn contra as tropas
Corte, a três anos de pri- brio de tensão, que foi imeao pais de nove especialistas em antiguerriíhas dos Es- mental à evidência, "mas norte-vienamitas que
sob a acusação de se ditatamente corrigido, por
são
tados Unidos.
ocuparam
uma
aldeia
a servir ao meio de aparelhos. O piáinsistiria,
necessànão
prçôrecusarem
que
Existe, no entanto, um campo de interesses mais sencampo
do
de
xima
forças
riamente,
a
este
respeito".
a
segurança
nada
Exército.
tem
a
ver
com
so continua com a mesma
nacional
dos
e
sível que
,
Os assessores de Hum- especiais de Tho Doe, asO presidente da Coréia freqüência e ritmo de há
países latino-americanos. O próprio general Porter o confessa, dizendo:
do Sul, Park Chung, decla- duas semanas, quando en"Os interesses permanentes dos Estados Unidos phrey se referiram, com sediado desdo há quatro
dias.
ao
rou que seu Exército, de trou em estado de coma. Os
satisfação,
pronunciada
Latina
resultam
na América
posição geográfica e do
Edward
do
senador
mento
600 mil homens, replicará movimentos em resposta a
potencial econômico e Mtratégico da área. Depois do CaPERDAS
nada e Europa Ocidental é onde são maiores as inversões Kennedy, que disse que o
imediatamente a toda comandos verbais dos méprivadas norte-americanas. Apesar do avanço tecnológi- discurso de Humphrey ofecomando
militar
O
do3
ofensiva da Coréia do Nor- dicos também apresentaco no ramo dos sintéticos, continua e continuará sendo im"grande
Unidos
encorajaanunciou
Estados
te c que unificará assim os ram uma lentidàto maior
portante o acesso âos Estados Unidos ãs nmtcrias-primas recia
ontem
da região."
dois territórios.
íoi
além
esperança".
de
que a usual.
mento e
que já
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MOSCOU* PRAGA, ROMA e FRANKFURT (ReèfeV
AP-FP-CM),.~ A agência nòtidosa soviética; T^SS,
voltoúá/ anunciar, ontem, que grupos '-'teirQristas^estáo
sendo formados na Tcheco-Eslováquia com a conivênda dos serviços de inteligência imperialistas O; órgão
do govêrno de Moscou assinala que os agentes do banido Clube 231, composto de. presos pofiticosj iprèparavà-se: panutrocar o "terror moral'^ pelo. "Heitor
armadp", contra òs cplaboracionistas do Kremliftí,jem
território tcheco
"XX
Segundo a agência TASS
a organização politite continuava em suas atividades
normais, apesar de proibida oficialmente, pelo govêrno de Praga. A entidade
íoi. formada após a posse
de Alexander Dubcek no
cargo de primeiro-secretário, em lugai; de Ántonin
Novotny, em janeiro deste
ano. O Ministério do Interior da' Tcheco-Eslováquia
recusou-se, no mês passado,
a aprovar os estatutos do
clube político.

Alois Indra, da linha, ipró*
Moscou, com quem debateu
"certas questões
locais*, se*
gundo anunciou a agência
CTK. ' ¦¦. ,.'¦ J

para fora;;,;-.-'.

O govêrdo da Tchecp-Es,lováqtía -comunicou ontem
que òs correspondentes, da
imprensa estrangeira devem abandonar . o;, pais.
Ponte governamental de
Praga assinalou que os dirigentes tchecos querem diminuír o número de jornalistas ocidentais em seu ter, LUTA,
ritório e dificultar a entraA TASS citou como da de. outros..;.;. %:&$>.?<*
exemplo de "terror moral"
Em comunicado conjunas represálias íeitas por to, -as lideranças dosvPCs
membros do clube contra da Romênia e da Itália,
os que apoiavam o acordo reunidas em Roma, Invoca*
assinado emtMqscou.pelos rami
^dieeitòfídotf p#cibÜos
líderes dós dois -países 'so- comunistas
de o deddíWfB
dalistas. "São conhecidos sua própria linha
política,
numerosos casos de pes*j sem interferência externa*
soas que revelam em reu» A nota diz ainda
é neniões as atividades das for- cessárlo fortalecer,que
a unidaÇas contra-révolucionárias dé do movimento cbmuméde direita e notam çrros 1 ta ha luta contra o imperiacometidos no período pós* h'smo, mas ácreScehtá^qup
janeiro, sendo demitidas de "isto será nossivel ãfravés
seus .empregos", disse a da aplicação, de mddò.eíeagência,
doa jarinejíO vice-núnistro do ÉJtte- MoiiejçcmpletoA
do respeito peiá:inde*
rior da União Soviética, pios
pendência e soberania de
Vasily Kuznetsov, regres
cada partido, de seüvaire{°ar6 .a-ssei*. país-s&s-gffésfr
mos dias, segundo anun* sua própria linha
politica".
ciou ontem um porta-voz* - O comunicado fazreferêndo Ministério do Interior cia quanto à
güétfá do
tcheco,, depois de manter Vietnam e solicita
contatos com os dirigentes para os bombardeiosum fim
amede Praga, a respeito do ricanos no Sudeste
acordo firmado entre as e concluiu dizendo asiático
qué "nas
duas partes. A mesma atuais circunstâncias,
é nefonte negou-se a comentar cessário reunir
todos os esos resultados das negocia- íorços
para .impedfc1 uma
ções.
volta da guerra fria, para
O embaixador soviético levar
o processo de
em Praga, Stephan Chervo* trégua evante
nenko, visitou ontem o se- cretizarnoá miirtdo, pâíá consegurança euro«etário do PC tcheco,
v,;?,;
P^a». ¦ 7

Protestos e crise
ticaVE£lTfiest0/ ?mlíw °deW—to-to União.Soviêmnde ^portáncia i o
de um %%%fSl?Vá?Uia,um
escritor polonês e foi publicado
no Times, de Lonã°e3Critor polonês Jerzy Andrzejewski,
autn7*InfHL'e e mamantes- Andrzejewski
publicou o seu
mi%Pt S^f88 em
c Part{«pou ativamente da rel936
2ri? «r<inCf
™
S£ nazismo. Depois da libertação tentou .adap"L?0™™™
legando mesmo a escrever um trals
tThã,2
?
y^ojocialista',,
°1^"rtt«pando das lutas de 1956. mas em breve se afãsA carta de
damos
trIch0s m diri»Wa ao Professor qúe
GoldttHetí%X«Z ^
da Tcheco-Eslováquia. Foi
enldn^n^Adfmocíatiz^ão
enviada
da Polônia e datada de setembro deste ano.
e ,í?a^ste'• "Brande emoção e pro/iínda ZZa7&.
!M*< em /<•« «Io* "fdgicos e deploráveis aconexPressa a solidariedade dos escritores polonTsT
de que ° minha voz e o meu
™ií/i7„'?!it'>u
poHttco
e moral,cerí°
nao poderão eliminar o ódio ém queprotesto
a Poíia.J°Pin«<> Progressista do mundo. Mas
é^lJiM°rJeU
nin ffn Vf^0 da° •«••-Wocíío, da dor e da vergoQUe P0M0 °íerecer ""' otóflis W-^
wnstánctw»
i1íva?^
da Tcheco-Eslováquta foi cMÍdenÜda
¦nouTA
pelos representantes de .10 nühôes de antigos
combateu- ¦
prisioneiws.de ffierfk e
dZJZ„mllÍtaEet *» Réslstêncla,
«¦**«•
hrní,^„°LpeItenc.entM
bros
da_"Federação Mundial dos países-europeusfàtmônAntíao, CórçbpÁté*",
deI.e£""dos «unidos em Parta.àe'X(,a
$S%6?se/emw 1
'P^testo
° teu
contrh'éstà'W.mo
iTnZ * lm^ram
d^,Carta áásN«tíes Unidas», e éspetia-mãte
ÍS
contra o Artioo 2
' "deitem abster-se que estipula que os :membros,<« ONU
nas suas relações intemactenaj?'de ;recorrer à ameaça ou ao emprego da
f&rça, seja cor^-*$i*
tegridade territorial ou a independência
político ;àVqt6ÍÍquer Esfaíio seja de qualquer maneira incompatíuel c5»'m
os objetivos das Nações Unidas". -V Tf.:.
—• A crise do movimento comunista
Bcentua-íé e'fot
complicada pelo artigo do Izvestia -..o
qual sé'defere
o direito à intervenção 7»o caso de "desvio" 11b qtte c<àócou os partidos da Itália e da França na situação de
partidarios de uma intervenção no caso de"cheoarem ao poder,
c de Moscou entender.que se "desviaram". Êssé àrtigil-e
o anterior do Pravda, em que se afirma cateadricamefííe
que a União Sovjítica é o único "modelo" possível, fazem
prever cisões irreverslvei*.
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POÇOS DE CALDAS
PfíDE SER PRIMEIRO
PRWÜTORDE URÂNIO

WQTTmAMTtQ

JXSJLM.L JVmM-fJl
¦•'. "transcoíre.hoje o centei
Teve inidó, oritém, o III,
nário do nasciinéhtb de Ma- V''V "Çom* úiT^^Ürã^em'; global de 32/ímil:exemplares, Curso de Estudos Superio- • A Comissão Nacional de Energia Nuclear está
fíàntisMaadw^vk, 8egunda**feira^He novas mani- hatmá,'Qándhi,'líder, indía** .26 jorniiis'de;^le|ios.ne prazo de diifis semanas js*?,, res do Mar,'com à. primei- abrindo uma galeria subterrânea de 300 metros da
"O Oceano comprimento (correspondente a um filão de urânio
np:{qüé lutou• pela' libertara aula sobre
Gestaçõesi podè*ri^m ocoirèr-Àürantè os'Jogos, Olím- ,çaõ^dé
colo- intóeyeiWíno;Cbpcurso CORREIO;DA.MÀNHA.de 'coino
palbi < iiUe: era
a que tem a mesma dimensão), a vinte quilômetros da
~?i<X$
riquezas",
'v-;SV'|'V
de
;
fonte
¦ ^ <\
!'-vjV
que; serão-iiaugúrados oficialmente no próximo nia làglisiii; V.1 :
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posição de prestígio e con* panhias recebem subven- cação:
pelos grupos Mondições de trabalho compa* ções, como o Habimah, que se totalidade dos estudantes
, \
Jsâo", cóm füial no Peru, pro* da alta-esfera do Exército tahha, Redentor, São Setem verbas do Ministério se apresentava para comtíveis com suas atribuibastião, América, SESC •.
curando justificar assim a
da Educação e da municl- bater.
ções.
Tijuca.
violência policial contea má- peruano.
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EXPECTATIVA
O Supremo Tribunal Féderal deve julgar hoje ò pedido de Tiábeas-corpus impetrado pelo sr. Jânio Quadros
contra a portaria do ministro
da Justiça que o confinou.
Êsse julgamento, transcende
os interesses pessoais ou pólíticos do ex-presidente da
República. Não está em causa
a sua figura. Hoje, o Supreroo, seguindo a sua alta trádição de guardião da consciência jurídica nacional, irá
examinar uma questão de
fundamental importância para a segurança de cada qual
e do próprio Estado. £ ilusão
pensar que o poder qué se
assenta na força possa produzir estabilidade social e paz
politica. A fonte de ambas é
a ordenação jurídica da sociedade, assentada na proteção aos direitos públicos. e
privados. Eis por que o julgamento de hoje ganha dimensão decisiva não para a sorte de um indivíduo, mas para o destino de toda uma coletividade.

Para impor ao ex-presidente da República a pena do
confinamento, o ministro da
Justiça invocou o artigo 173
da Constituição, procurando
fazer com que a vigência da
Magna Carta se compatibilizasse com o fantasma do Ato
Institucional n.° 1. £ pacífico
que, ao entrar em vigor a
Constituição, ela ocupou o espaço jurídico que havia sido
anteriormente invadido pelos
Ais e Atos Complementares,
assim como pelos decretosleis incompatíveis com a no*

va ordem constitucional. A
vigência simultânea da Magna Carta com diplomas autocráticos, que a negam, seria
excludente. Dizemos seria
porque não há lógica jurídica qüe possa sustentar tal •coexistência pacifica. O júris*
consulto sr. Francisco Campos, absolutamente insuspeito, porque autor do primeiro Ato Institucional, já sustentou, em parecer, que a siraultaneidade pretendida pe-,,
lo ministro da Justiça é totalmente aberrante. O que fêz
o artigo 173, falsamente in*
vocado, foi cònvalidar os efei*
tos produzidos pelos Atos Institucionais e conexos, no período: anterior à vigência dá
Constituição. Senso, contrário,
teríamos, então, correndo paralelas uma norma . /-nstitucional e uma normá^discricio-•'—
nária, ambas regendo, com
seu estranho bifrontismo, os
destinos nacionais— mais do
que uma contradição, ou um
alarman- i
conflito de leis,- um '*/.'
te absurdo. '
Êsse absurdo, manipulou-o
o ministro Gama e Silva, atingindo com êle muito mais a^
segurança dos brasileiros do
que a de:um adversário politico. Não só a Carta Magna
hão absorveu dispositivos disdicionários, como, muito pelo contrário, contra eles se
opõe taxativamente^ Assim,
por exemplo, proíbe a pena
de banimento. Ora, até por
analogia, o instituto de confinamento não é mais do que
um. banimento interno. Extirpa o cidadão, portador, de direitos humanos, do convívio
da sociedade, quando ele perdeu apenas e temporàriamen-

te os seus direitos políticos.
O ministro da Justiça còm- i
preenderá bem. esta fundamental distinção se sé recordar da diferença básica entre
Uberty e jreeáxm. O cassado
perde a primeira, como agen- ^
te de franquias políticas, mas.
não perde á segunda, como
sujeito de direitos humanos.

O sr. Gama e Silva, ao apli*
car inconstitucionalníenü pena não admitida pela Magna
Carta, não sé contentou em vio- [
lá-la. Nos termos do AI a.01, A
em cujo fantasma se enro- lou, o ministro teria de, ao decretar o cpnfinamento, comu- <-.'
nicar a aplicação da pena ao
Juiz Federal, para que êsse
determinasse a sua execução.
Não procedeu assim, ov que
quer dizer qüe não respeitou
sequer o figurino sob o qual
recortou a sua portaria. 0>
ministro, êle mesmo, lâamu,,
militari, deportou, para Mato
Grosso,; ,o político cassado, t
numa nova demonstração de
exorbitância e abuso de po*^
der. Eis o qué basta para,
aliado à declaração do vício
de/ inconstitucionalidade da
medida, provocar a sua ime-'?¦'¦
diata derrubada.

A 'decisão, do Supremo
deverá representar passo
avante, na restituição do Brasil ao império do Estado de
Direito. Ê nesta expectativa
que a Nação aguarda o julgamento de hoje

PROMESSA
Dois artigos, um do Pravda c
outro do Izvestia, acentuaram um
pouco mais a crise comunista.
Segundo o Pravda, o único modêlo válido de comunismo é o
da União Soviética, que serve
igualmente para paises desenvolvidos, subdesenvolvidos, frios,
quentes e temperados. De passo
é criticada a tendência a acentuar características nacionais em
Moscou, sendo isto. interpretado como uma variedade de antisovietismo. As repercussões dêsse monolitismo, que é uma espécie de staliniamo da idade de.crepta, são fáceis de. prever. O
outro artigo, êste do Izvestia, coloca simplesmente os partidos comunistas da França e da Itália cm
situação de ruptura ou então do
desistência de qualquer entendi-¦
mento com as forças da esquerda, pois defende o direito para a
União Soviética de determinar
onde um pais socialista pratica
um desvio e de intervir militar*
mente para '¦'corrigi-lo"* Desde já
todos os países, a começar pela
China, que se encontram em divergência com Moscou, e no caso de Pequim indo mesmo até
a uma repulsa total, sentem-se
em perigo. Quanto ao futuro,
qualquer partido comunista que
aceite a doutrina convida simplesmente as forças da esquerda
a participarem de um governo
que terá garantida uma intervenção soviética, no caso dc a
União Soviética considerar ne*
cessário. É isto que promete Mos*
cou, e desta vez podemos acreditar, pois a agressão à TchecoEslováquia ai está para demonsIrá-Jo.

r

DESCOMPASSO
/

A carência de cimento já duplicou o preço do produto no Rio
de Janeiro. Os planos de obras
públicas e os projetos habltecio*
nais — que deveriam representar

Emancipação e paz
Paulo de Castro ,
ciência de qué nada pode Washington, e a FIP, com
nem deve esperar de umá êste ou outro n,onie, têm a
grande potência e de que a - , iriéema função do Pacto de
Varsóvia e do Comecon. O
defesa dos seus interesses
nacionais! como pais e do'. esquema das dúasgrandes
térpeiro. mundo, como um potêticiai, em relíiçáo aos
todo, constitui o caminho países dependentes, varia
áspero, nias o único, de em'pormériores;' às vezes
ascender -' .à emancipação . ¦ em métodos, ,e sobretudo
econômica e política.
çm pretextos de domínio,
íât» varia em objetivo: a
não
Isto, evidentemente,.
tutela permanente, exerci-.
isoum
a
i deve conduzimos
iri; lamento ve na Europa, so- da de foi*ma direta oü
•*
direta.
^
Alemã.
à
bretudo. quantç
dizer,
contudo,
Devemos,
nha Federal e àPrança, há
todo o interesse ein aumen- evitando assim! um comono
târ o intercâmbio que, nos do;;e^uomatismoi que
temos muiterceir«>"muriào
útil
imensamente
ser
pode
e para esses paises consti- , to mais T»ssibilidades de
tuindo o terceiro-mundo, ação e de atingir os nossos
também, vum ponto de propósitos de emancipação
apoio importante nas coor* nacional do que.no Les*
denadas da sua política ex" ;.té/ europeu, militarmente7
ocupado pelos forças pre•'terna. v ¦ y
/"
'antes dé tudo o ter- toriabias dò Paoto de VarMas
sóvia. Temos mais possibicèiro-mundo, apesar das lidades porque a formação
"tude
suas diversidades, tem
do Ocidente, apesar de
conçeituar-se como um to-- ' do; outra, e assim, pode;é
dp, no que respeita a inte- mos. empreender *zma coore
rêsses fundamentais,
• denação e uma. ajuda do
coordenar esses interesses
terceiro-mundo, entre si,
ná ONU; nas conferências . apoiando simultaneamente
>
econômicas internacionais,
os esforços dos países do
e nos debates de Genebra, Leste europeu na sua luta
passando a estar presente . pela. '•- independência nacio*
nos encontros das organizações asiáticas e africanas.
Esta é uma mesma luta
E, na-América Latina, den- é;por isso a luta, da Huntro da.<OÊÀj deve eliminar gria éa da. Tcheco-Eslovátudo o que seja subordina- quia, da Argélia, como a de
ção à potência hegemônica, São Domingos- têm a mes. para a qual a. OEA, uma ma natureza' e serão reucerta integração econômica nidas pela História no
feita com o patrocínio de < mesmo impulso, libertário.

A; cbnexidadè. do teceiro
mundo e das suas linhas de
força foi objeto no passado de algumas* iüMÍ|^ões
como. as de Sultan GftÚev,
'marvlstn
rijl Ásia' eniH&Kxn

fuzilado por,SUuiri;|^i de
George Padmore, o teórico
nacionalista de Gana» Tudo
isso necessariamente .;
'elerieatós^.^iiwvos^ivism*com
a
conceituar-se numa terceira _òrça> mundial, idéia a
que não conseguiram.chegar nem Galiev, bloqueado por àgümás concepções
apesar da sua heteíòdoxia,
nem Padmore, limitado no
imediatismo dos .seus propósitos. Esta contudo é
uma idéia fecunda qüe formulei há cerca de deu anos
e que agora pude ver preconizada por Thant, \ tomo
indispensável à paz,t
Na verdade diz respeito
à paz, embora de tuna for*
ma que Thant nãq ,|xpôs,
•fercefra
puseja, Porque a
mundial
é a guerra
' guerra
das potências: hegemônicas
.contra os povos que domi**
. nam — guerra econômica
quando necessário compietada por intervenções ínilitares —,e assim a liberta»
ção'desses povos,' aveliminação das zonas dé inf luência, é de fato um éontributo à paz. É neste sentido que os povos subineti*dos a hegemonias ; podem
ajudar a paz, hão coordenando os esforços ..para
conciliar; os Grandes, isto
é, para cimentar o condomínio, mas para diminuir os
Grandes, para lhes'7 disputar palmo a palmo as zonas
de influência, pára{pf. tor»
nar menores, e se possível
um pouco mais dignos.

•.; '

CONTRADIÇOE
Seguindo as declarações do sr. Daniel Krieger sôbre a manutenção das eleições diretas para os executivos estaduais, em 1970, o sr. Gama e Silva apressou-se em contradizê-las,,ao anunciar que será.revo- «
gada toda a legislação sôbre inelegibilidades com o
objetivo de substituí-las por.dispositivos mais drás-.
ticos. Traduzindo, o Governo só consentirá na apresentação de candidatos que. não possam contestá-lo
cm hipótese alguma, ainda que rotulados pelo MDÇ
ortodoxo, a gente'do "sim", em contraste à dp "sim,
senhor" da ARENA, como já foram batizadas popularmente.
A'ó analisar ontem as garantias de eleições dire*
tas do sr. Krieger antecipamos sua contradição pelos
radicais de Direita, que usam o sr. Gama e Silva
como boneco de ventriloquo. Assim aconteceu. O
marechal Costa e Silva, como de hábito, permaneça
ou dessus de Ia mejée, ou, segundo seu secretário
de imprensa, entregue à contemplativa melancolia
do exercicio do poder. Çamus escreveu que o poder,
no século XX, é triste. Certo. Mas não quis dizer
inerte.
i
O marechal Costa è Silva hoje falará à Nação.

O Jíorror da^Tcheco-Eslováquía fêz esquecer, por ;
algum tempo, o horror do
Vietnam, mas como um é,
outro se mantêm inalterá-'
veis acabam por estar
igualmente presentes aos .
nossos olhos e à nossa repulsa.
Trata-se de duas faces de
um mesmo ' espetáculo
oferecido.pelas duas gran-;
des 'potências que usam
palavra s-mensaaen» . de
uma beleza irisada para
chegarem às mensagensepltáfiòs da sua presença, e
dos túmulos que abrem na
passagem pelo mundo, ruir
dosa «t marcial. •' :>
Isto, e a' devida exploração, exercida* por tôdá potência que se preza.; •
Dêste.ladô, e para nos limitarmòs - apenas ai um
país, a um exemplo e a
um aspecto, os lucros repatriados pelas companhias
estrangeiras operando no
. Brasil, rio período de 19391945, foi de 735 milhões
de dólares. O cálculo,é do
economista Ernest Mandei,
baseado no documento da
ONU: .Económic Devélop-,
ment of Brasil.
Do outro lado a União
Soviética, de 1945 a .1956,
levou dos paises do Leste,
sôbre os quais exerce uma
hegemonia, naturalmente
para maior glória do sociálismo, nada menos que
20 bilhões de dólares.
O cálculo é do economista 3.. Wszelakl, em Communist Económic Strategy:
The Role of East Central
Europe. ¦¦'"
A condição para o terceiro mundo atingir a maioridade é ter a perfeita cons-

Anuncia-se que seu discurso è um desagravo aos mi*
litares. Esperamos que o presidente se poupe seme*
lhante papel. Desagravo faz-se aos ofendidos,
'- 'j£.V às
vitimas....•' ¦•'..¦¦*.'¦¦.
Se a facção representada pelo sr. Gama é Silva
levar a melhor, o radicalismo .crescerá no Pais. S'
..inacreditável que alguns grupos minoritários imagt*
nem poder dominar um pais semi-industrializado, com
80 milhões de pessoas e uma razoável tradição de
i liberdades, via o regime em ..vigor. Mas. é isso que
pretendem os obscurantistas que cercam o marechal
¦-'¦'¦
Costa e Silva.
As contradições do Governo certamente espelham
realidades mais fundas, como, por exemplo, a defesa
de algumas posições nacionalistas em setores da economia, contrastadas por uma politica de investimentos'
. e cambial característica das nações que desistiram de
reger seu destino. _.
¦¦'.y". •¦• •;..',,"¦

DENÚNCIA
Sérias acusações foram feitas
ao brigadeiro Bumler, chefe do
gabinete do ministro da Aeronáutica. Um deputado afirmou ontem na Câmara que êle vem tentando pôr em execução um piano que eliminaria fisicamente
cassados e outros j considerados
inimigos do, regime. Que alguns
oficiais dessa Corporação tariam
sido transferidos por nSo concor-'
darem com o pretendido massa-,
cre. Tem-se noticia até de protestes velados nos escalões inferiores. Surge a informação de
que o diretor.de Rotas Aéreas
foi preso por dois dias. parece
reinar a inquietação na Aeronáutica. É difícil, nesses casos, separar os fatos dos rumores que
crescem à sua volta, ma.*, não
resta dúvida de que radicais militares — certamente uma minoria — estão fazendo todo o posslvel para intranqüilizar o Pais
e criar condições pára um aper*
tamento das cravelhas insütucionais. Se o brigadeiro Burnier é
inocente das acusações que lhe
foram feitas pelo deputado, deve
respondê-las de público. O Go-

'
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. É na arena institucional, porém, que a luta se
decidirá. A calmaria presente só ilude aos ingênuos
ou aos avestruzes intelectuais.

um papel animador ria atividade
econômica geral—estão ameaçados de paralisação. Nova quota de importação vai ser pedida
em caráter- de emergência, isto
é, novo desfalque de moeda forte de nossas magras reservas
cambiais'. Sabe-se que outras' fá"¦•'
bricas estão sendo montadas e
que se trabalha no aumento da
capacidade de produção das já
existentes. O que não se expli*
ca é a qualidade.do planejamento que prevê tudo, menos a matéria-prima. Alguns economistas
concluem, que, dentro de três ou
cinco anos, haverá superprodução dc materiais de construção.
O menos de hoje tenderia a transformar-se no excesso de amanhã.
É o descompasso'entre o plane*
jamento ca realidade.

''[]
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— Pois ê9 chefe, com o novo horário a "penúltima" agora é a última

\ Pareáè-me indispensável,
de quando em vez, voltar
ttm pouco' a tratar do Piano Estfatéofco do Governo,
que.está ai sendo discutido
pelo país afora, num esfS forço importante,' a meu
írancisco Manoel de Mello Franco
' ver, de aberfura e
particiNa duzir bens, nos limites de
pação, quaisquer qüe se- co de desenvolvimento.
complexidade industrial
caracteriza
ela.
jusiam o seu valor técnico e a joerdade,
de
a
tamente
plane' com que a economia naciofalta
sua expressão política,
e
lamento de pesquisa tec* nal opera. .
Segundo o Plano Estranológica, pois resulta de
Num resumo—muito-sintégíco, o .desenvolvimento mera constatação de mergelo,
poder-se-ia dizer que
de nossa economia ter-iè-ia
çados existentes, de políti- existem "patamares" no
amarrado, tios últimos anos, ca de
proteção aduaneira
de substituição de
a uma corrida de substituí- elevada, de compra de téc- processo
importações,
definidos peição.de importações, isto é,
nica estrangeira, de paga- lo grau de tecnologia Cprda um esforço para se promento de "royalties" etc. pria ou tonportada) desfrw
"
duzir internamente as merEla é a improvisação e o tada pela indústria nacioeaãoriaa antes importadas. esforço
preguiçoso dos que nal. Para gerarmos novas
/ Afirma o Plana que com o
não sabem fazer melhor.
possibilidades de i n v e s ti- esgotamento desse recurso,
Uma atitude um pouco mentos, bastaria, então,
que teria iniciado seu àrre-' menos indolente de desenpassarmos para um "patafecimento no entorno de volvimento, mas ainda deri- Tnar"
de nível superior; in1562, existe a necessidade vada^do esforço estrangeiduzindo a entrada de novas
, de se criareiú novos focos ro, ê a de perserutar não
técnicas, admitindo o acesde dinamismo, capazes de apenas aquilo
que está sen- so a produtos e /.óbitos
suceder áo processo ante-, do importado, como aquilo
mais sofisticados.:
rior, como estratégia básique
poderia
ptw/eitameníe
Mas essas diretrizes de
ea. E apontam-se, realmen- ' o ser. Nesse caso, o invésação
_á não podem mais ser
te, caminhos de desenvoltidor potencial investiga os
discutidas
em nível técnico,
vimento agrícola, de rado- novos
produtos que surflalização do sistema' de.
definições
exigem
apenas,
e
gem aos milhares, anualabastecimento, de política'
i_ue
se posmente, nos países desen- políticas, para
industrial e de desenvolviresponvolvidos, e que se não tçm sa ter uma.decisão
menfo tecnológico.
mercado no Brasil, é por- sável.

A respeito de um
diagnóstico

vêmo, seja como fôr, precisa investigar o assunto. Esperamos
que agora revele maior interêsse em apurar a verdade do que o
evidenciado no episódio da invasão da Universidade de Brasília.

¦

.

REFORMA
O presidente da República, ao
assinar os primeiros projetos da
reforma universitária, assinalou
a importância de sua rápida tramitação legislativa para que as
mudanças sejam postas em prática já no próximo ano letivo.
Um primeiro passo foi dado, suficiente ou não, adequado às ne*
cessidades ou ainda defeituoso,
na única direção correta e construtiva. Defeitos e insuficiências
haverá e hão fugiremos ao dever
de apontá-las e discuti-las. O
que importa, entretanto, nestemomento, é avaliar com equilí*
brio a significação mais profunda do processo que se inicia. A
reivindicação de reforma da universidade íoi, em principio, re*
conhecida como válida e oportuna pelo Governo. Seria desejável
que a nova lei. tivesse contado
com a participação. estudantil, o
que o clima de repressão impediu. O debate legislativo é fenovada oportunidade de emendas
e correções. Em seguida, a expertencia viva da aplicação dos
novos diplomas ensejará ulteriores aperfeiçoamentos ou mesmo
demonstrará a necessidade de nova legislação.- Uma lei nâo é um
tabu. O que vale em tudo isto
é a possibilidade concreta de o
grande problema ser encaminhado através do livre exame e não
da repressão, do confronto de
idéias e não das imposições pela
força, da crítica objetiva e não
do choque entre radicallsmos. O
canal legislativo para o problema estudantil tem condições de
cristalizar um diálogo verdadeiro. É uma oportunidade para o
Congresso, para o Executivo e
para os estudantes.

¦
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Seria interessante um que são aqui desconhecidos.
Na realidade, não se esmergulho vouco técnico,
mais politico, mais global, gotou, absolutamente, a
fi esse assunto, num esforço possibilidade de continuarie indução a partir dessa mos a tentar produzir no
analise, que me parece de . Pais aquilo que vemos ser
alcance insu/iciente.
produzido no exterior, ou
Ocorre que a chamada aquilo que importamos. O
"aubstituiçSo de importa- que se esgota, periódica*
ções" nfio deve «er encara.' mente, oú pelo menos.se re'.
du:, é a capacidade de proda como um modele técni-

*

.

A continuidade da estratégia da cópia é a continuidade da dependência; do
desenvolvimento reflexo e
da personalidade emasculada. Assim, a substituição
de importações não é uma
técnica, sendo quando muito um recurso, o qual, apesar de nfio estar esgotado
como modelo preguiçoso, é

inaceitável pelos qiíè têm,
ambição de. ver o Brasil seguir os seus rumos próprios, dirigido de dentro de
, si mesmo, na direção de
'
seus interesses. ;;..
O fato é que nunca tivemos uma verdadeira técnica de desenvolvimento, e
o mais que fizeram os go*
vernos foi apoiar iniciativas derivadas e dependeu*
tes. E quando o Governo
fala em criar fontes pró'
prios de dinamismo; está.
realmente propondo; pela
primeira vez, um modelo
real de planejamento. Iniciativas como as de rompimento de velhas barreiras
. econômicas de transporte e
abastecimento, de raciona*
Zização. dos custos básicos
de matérias-primas¦¦..«^ energia, de apoio à atividade
agraria, ou de uma política
' industrial
nacionaZ, coadjuvadas por. .uma revolução
nos meios e recursos destinados ao desenuoípimifnto
"da
pesquisa tecnológica no
País, serão remédios efeti'
vos, mas independente^ do
diagnóstico, pois, dé alguma
forma, sempre qué produ. zirmos algo, estaremos subs> tituindo .importações reais
'¦}_-_
ou latentes.
O que itnporta é termos
a iniciativa- do nosso desenvolvimento. Não ê que não
possamos continuar rebocados: é que não devemos,
nem queremos.

BANCO BOAVISTA S. A.
Uma completa organização
bancária.
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(MM COMOÇÃO
CONGRESSO PARA
REFomM ensino

TERGAL VERÃO
NA ESPLANADA
-,¦:.-, a. rvnj» nu luviacuw
em todas as cores e, taássaS** A y&U. ¦;&?*,¦
crédito ots lojas Espia-

FALTA DE CIMENTO
P<mj>MAR PLÀNG
VE ÔBKM ÈAGB
"¦'¦'¦

y..<:y- ? ?;•', 1
>
.'-.-'¦.
::'.•/V';
i. Os construtores civis vão pedir, ao Governo tu»,
torização para importar uma nova quota de 450 mil
toneladas de .cimento, a fim de enfrentar as diliculdades criadas com a escassez do produto, já com graves
reflexos nas.principaisí obras, públicas.,'atender
porque as fábriess nacionais aso estio podendo
a atual
demanda. .""' ', yl:^'.'-. -v ' ; ¦'> ¦-_Ji)Í'?$Â
Uma eventual falta de cimento, qúe já está sendo
cogitada pelos construtores, afetará, principalmente, 09
. viadutos que estão sendo construídos em diversos pontos da cidade, por estarem eles entre as obras mais
complexas, onde a concretagem tem de ser'feita de
modo contínuo còm um ininterrupto suprimento de
Ó boletim do Serviço^de
y':-'--- ':':':^'..V:^:V
;; ,; '•vi.',;.
informação do Mercado cimento.
ontem
Agrícola anunciou
-para o '
Segundo o diretor do acima do tabelado
. ter havido novo aumento
'Indústria da nacional. "¦ , "¦:
da
Sindicato,
nas. cotações doiboi vivo» 'Construção
Civil, sr. EduFAVELADOS
/^,'p^MttI^da>p^c«.-.invé*iiiB•.'
<'o increEnquanto isso, a Secretas, nas mais importantes ardo SanfAnna,
regiões de pecuária,de cor- mento dó volume das cons- taria de Serviços . Sociais '.:•'-,
é conseqüência,
"pleno anunciou que .está promote, • em relação aos níveis truções
vendo normalmente
'oito principalmente, do
a
qué ^vigoravam- há
dias. O preço mais- eleva- funcionamento do progra- transferência dos favelados,
do, -dé1 NCrS :21,ÒQ a arrô- ma nacional da habitação, que .estão ; entravando as
ba,.'fol exigido pelos "e inver- consumindo grandes quan- , obras do viaduto da Rua
para a;
Pre- tidadés de cimento, o que Olímpio de Melo, -que
histàgíde Barretos
até
sidènté Prudente; com ele- já' havia levado' o Minis- Cidade de Deus, e
vação,' devNCrf. 0J50, _em tério da Fazenda a autori- ' o fim deste mês'a remo- ;
çao estará concluída,. .
confronto comro da segun- zar, no primeiro semestre
Nas Varas da Fazenda
. da quinzena de setembro, deste ano, a compra áe 450
Em Araçatuba, a arroba mil toneladas Ue produtos Pública, milhares de prono exterior, ág quais não
cessos aguardam uma de*
j passou de NCr| 20,00 para foram, entretanto,
1
cisão do Governo, relaciosuficiNCrf 20,50; em Araraquà- '"¦entes". '
nada com o pagamento da
rá dé! NCr$'49,50 para .»
êle a não importa-. desapropriação dos imóPara,
"poderá
NCr$; 20,00, cotação que
implicar, bre* veis situados' nas .áreas
ção
• também passou a -vigorar,
em; Bebedouro'e UBerlân-- ve, em um aumento desor- onde estão sendo construida Cons- dos diversos: viadutos,. en» ;.
dia, onde anteriormente denado nos, custos
"podendo mes- tre.os quais o do' Méier e
era dé NCr$. 18,00 e NCr$ trução civil,
mo afetar até o resultado o de Ramos. . ,
lOjOO,: respectivamente, v
¦¦ À.:.BSPERA' ?
do programa habitacional".
A nova majoração' do ga- Acrescentou
O
aTcarênjuiz dá 1.* Vara, sr.:
/.
do de corte fòi interpreta-, cia do produtoquejá começou Newton -Doreste Batista,
'
1
vadá pelos comerciantes
a
provocar'dos verdadeiras já manifestou sua opinião
"corridas"
rejistas de carne da GB
a
respeito,sustentando
oonstrutocomo uma represália, dos rés em busca, de
não emite áo Estado a
que
pimentoj
invérhistas ao ipiano que
que já está sendo vendido posse dos imóveis- desaproesteve nas cogitações da Co- nu.praça
até a-NCrf 8, a priados sem que o governo
missão Nacional do Abas- saca, embora ela esteja . deposite o' valor da desa- ,
tedmento (SUNABÃO), há y tabelada, na fábrica, a pou- propriáção, com a respeccerca de 10 dias, quando co' mais de, NCrf 4.
'
monetária,
tiva correção
aquele órgão anunciou a ,1 — O resultado disto,
baseado na Constituição ¦
l
disposição do Governo de como se pode depreender, Federal, mediante a justa :
repetir este ano as medi- é um aumento desordenae prévia \ indenização em .
das de intervenção enérgi- do nos custos da construdinheiro.'
Indo
boi,
nó
mercado
ça
Alguns desses, imóveis,
civil. ,
clusive com a requisição çãoPara permitir a imporcuja desapropriação se torcaso
rebanhos,
federai de
tação de uma nova quota na imprescindível parai a>
se verificassem novos, si- de cimento, sugerem os
execução das obras dos',, •¦
i nals dé'majoração abusiva construtores que o Govêr-- viadutos, e que foram avados preços. Acham os re- nò, a^exemplo do que.fi- liados, há 20 anos, em pou. talistas que,'não tendo as
co mais de NCrf 1 mil,
zera anteriormente, autoautoridades posto em exe- rize a redução da, alíquo- estão valendo hoje em dia,
com a correção monetária,
cuçãó o plano, os invernis- tá( de importação à do pro- até
NCrf. 150 mil, segundo
fim deduto para 17%,
tas retomaram a ofensiva que êle possa ser adquirido funcionários da 1.» Vara
''.-..
a preços ^acessíveis, pqueo da Fazenda.
altista.

luvemistas
aumentam
boi de corlç

As mensagens
As^ehsagens dé encaminhamento são as seguin'.":
«¦' téi:1-'
,'.-?
, ,. ;
."'' Modifica' ò Estatuto:, do
"
Magistério, criando os car\> gos>ide prófèssor-adjunto e
•>¦ professor-assistente e f ixan-11; dp''ttôvò' regime de horário
4 de trabalho para o pessoal ';
cir, docente; cria o: Fundo Na«4> cional de; .Desenvolvimento
,ji da Educação, destinado a
. finatíclar programas eipro*
., jetos, de ensino e pesquisa,
"_ em todos os niveis, e tendo
cojnfrfonte.de recursos, en'^'trè1'outras;
a parcela de
20%'dóifundo especial da
;
"•"Loteria Federal; cria -um
ur. adicional dé! 10% sobre o
'-•Imposto- de Renda devido
¦•
por pessoas tísicas ou jurí¦ dicas domiciliadas noexte•"> riòrc a ser'utilizado no fi;„- nanciamento de pesquisas
..relevantes para a tecnologia
' . nacional; modifica a reda'"¦'¦ ção do Decreto-lei número
204?67, que1 dispõe sobre a
!¦¦¦¦ déstlnação do fundo espedal da loteria Federal, para determinar que uma par*/
cela de 20% será destinada
'¦; ao Fundo Nacional dò Desenvolvimento da Educa,
ção; autoriza a aplicação de
2% do Imposto de Renda
, devido pelas pessoas físicas
ou jurídicas em programas,
: de desenvolvimento dé edu'
, cação,- além de obrigar ò
j investimento de parte dos
i incentivos fiscais concedi! dos para a Amazônia e o
' Nordeste em obras .eduCa- '
> cionais localizadas naque• Ias regiões; e fixa normas.
5' de organização e funciona-'
mento do ensino superior e

sua articulação com a escola média,,este último considerado d projeto básico
dà reforma universitária.
Decretos
Os. decretos .assinados
pelo presidente Costa e Silva para execução da "Reforma.','. U n i.v e rsitárla"
abrangem- prioritariamente
"o
programa de incentivo à
implantação do-regimev de
tempo integral e dedicação
exclusiva para o rhagistéirló superior íedfcral". O referido decreto permite, ainda, a contratação de mil
(1.000) monitorias; permite. a concessão
"quatro de gràtífi-*
cação a
mil é qüinhentos docentes para seglme de 24 horas semanais
è a. conçqssão de gratificação'para.regime de dedicafcão exclusiva a' três mil
docentes,.".
] Foram fixados/ também,
o regime, dé trabalho para
0 magistério superior o os
critérios para a implantação do programa da Comissão Coordenadora. " ..:"<¦<• ,
Expansão

'

;- Outro importante decreto réfere-se, ao estabelecimento de critérios para a
expansão de ensino superior, bem como ao firianejamento. do* programas e
projetos das instituições
existentes e a serem criadas, evitando a expansão.
de y,agas e a criação de^ novaS unidades para ás profissões já suficientemente
atendidas.

ADVOGADO RECORRE
CONTRA PRISÃO DE
VLADIMR PALMEIRA

CHILENOS REALIZAM
M^ •»az
lembrança de 2° TRANSPLANTE DE
Sérgio Pôrt» CORAÇÃO COM ÊXITO.

BRASÍLIA (Sucursal) rOs srs. Gilberto Marinho,
e
presidente do Senado,
Vasconcelos .Torres lamentaram, ontem, naquela Casa do Congresso, a morte
do jornalista. Sérgio Porto,
ressaltando a capaeidade de
trabalho e inteligência, pois
era "uma espécie de filósofo, de psicólogo, de escalpelador construtivo, de um
dissecador de nossos costuEsclarece o advogado que
gado — a defesa procurou
¦¦''./
"os fatos delituosos atridemonstrar o caráter inumes".
sitado
do
são
os
a
Vladimir
buldos
procedimento,
Em sua crítica humoríso tica, disse o sr. Vasconcemesmos nos inquéritos a
principalmente porque
Conselho reunido nem se- los Torres, que Sérgio Pôrque responde no DOPS e
no I Exército, tendo como
quer conhecia o acórdão
'A- to realizava "aquilo que Cído STF que mandara
respectiva*
encarregados,
cero dizia: Tidendo costiO
bertar o estudante".
Manuel
mente.. .0. ...delegado
"côfoííer-Ptr-oot mores salientando, de-~3di!Ogadj3J?ustenta a desne*
a imensa populari' Vilarinho e b
^.J^ÃT^^Ê^^^Lrpois
da
cessidade
dro''Verrastro". Nega que
pn^õ-^ii5f^aa^í^^aâ^lfil^lonia.
"
"uma
3
dlmir
vez que
vez
,— já ten*
.-"os fatos argüidos na dem,_ A"„
era estimado pe*
do cumprido 47 dias de de* lista, que
cisão tenham qualquer reem seus pro*.
tenção, pêlo mesmov fato Ias crianças,
"suas*piaferência com os crimes pregramas de TV,
.¦-vistos no artigo 38( item, tido como criminoso, não
de mal,
tendo
nada
das"
poderá ter mais a sua ,
IV, da Lei de . Segurança
no fundo, era um cenpois,
E
custódia
prolongada".
Nacional", acrescentando,
sor de fatos que precisaaduziu: "Realmente, a ouainda, que o "Conselho devam ser corrigidos".
tra prisão preventiva de*
Veria demonstrar lisamente
cretada e prorrogada pela
a necessidade da prisão, e
MESA TAMBÉM
não'alegar, com simpllsmo,' 29 Auditoria da Aeronáutiíoi
anulada,
tida,
ca
da
por*
.; "djeshecessidade
que não se convenceu
Expressando a solidarietanto, , como inexistente.
ou inoondade da mesa do Senado
Por isso, o decreto recori' veniência da medida".
as palavras do sr. Vascon"o Conselho
rido'jamais poderá ser con*
Disse quecelos Torres, disse o sr.
como
siderado
de
prorronos depoimentos
Gilberto Marinho que
mandado
do
de,
um
- louvou*sé
gação
"cumpro o dever de unirde policiais da Rede Fernulo".
declarado
prisão
roviária Federal, que, de
me as sentidas palavras pelo
'• forma suspeitamente uni¦ desaparecimento de Sárgio
.HABEAS
as
mesmas
afinnam
forme,
Porto, cujo brilho excep;
coisas, os mesmos fct.os,
cional e sua extraordinária
ser jüjgado, hoje,
Deverá
com as mesmas palavras".
no STM, pedido de hobeas- inteligência criadora, lhe,
corpus impetrado pelos ad*
gran jearam admiradores
rFÜNDAMENTO
incontáveis.
vogados Aldo Lins e Silva
e Técio Lins e' Silva em f a*
o
advoFrisou o presidente do
trecho
outro
Em
"não há
vor da estudante Catarina
Senado que, "sem prejuízo
gado sustenta que
se
encontra
Meloni, que
do humor e do tom quasa
fundamentação- legal no
São Paulo, acusa* faceto
presa em
por êle usado em sua
"incitar
decreto, e- os- fatos postos
da de
püblicamendiária, Sérgio
-em foco não tipificam
literatura
te- a animosidade entre as
Porto denotava propósito
quaisquer delitos previstos
classes sociais e as Forças
extremo com a pureza da
na Lei de Segurança Nacional".
Armadas". Será relator o linguagem'', conforme sa-"
"Durante.a sessão do Conlientou o íilólogo Antenor
ministro Waldemar Torres
Nascentes, ao mostrar que
selho Permanente de Jus*
da
Costa.
advo—
o
Sérgio Porto enriquecia a
tiça
prossegue
língua portuguesa nela Incluindo numerosos neologismos.
1 v O adyogado Marcelo de Alencar, patrono do estudahte Vladimir Palmeira, impetrou," ontem, na 2.a
Auditoria da. Marinha, recurso contra a decisão, do
Conselho Permanente de Justiça que decretou por
30 dias sua prisão preventiva;' .
"a decisão do -Conselho
- Q advogado sustenta
que
colide com a decisão do Supremo Tribunal Federal,
que concedeu habeas-corpus contra o primeiro decreto"
de custódia,- por parte do Conselho de Justiça dá 2,a
Auditoria da Aeronáutica".'

ENSINO INSTALA NA GB
COMISSÃO PARA DIALOGO
Com o objetivo de promover um diálogo' entre
administradores,
alunos,
pais é professores, instalase hoje no gabinete do secretário de Educação a Comissão Consultiva do Ensino Médio composta de 17
membros, entre os quais
cinco estudantes, cinco represéntantes do magi^erio, cinco pais de alunos,
e dois membros da Secretária.
ÁREAS

Para efeito dá escolha
dos alunos, pais e profes*
sores, a Guanabara foi dividida em cinco áreas escolares, correspondendo a
' . cada uma delas determina*
do numero de estabeleci-

mentos de ensino médio,
escolas
as
incluindo-se
normais e o Instituto de
Educação,
„
SEMANA DO
NORMALISTA
As comemorações da III
Semana do Nomvalista terão início: no dia 12 de ou*
tubro, paralelamente às
festividades do aniversário
de fundação do Instituto
de Educação. As comemo*
rações serão' encerradas
com uma festa de contraternização dos normallstas,
dia 19, às 20h, no' Teatro
Municipal, quando s#rão
apresentadas números do
teatro total, danças folcló*
ricas, canto coral e ginásüca feminina moderna.
x.

s»**sw*Afcais:iftarte:g&

Comissão já
discute lei
do microfilme
Reuniu-se ontem pela
primeira vez, no Ministério da Justiça, a Comissão
encarregada de estudar a
regulamentação da utilização da micrp-filmagem de
documentos particulares e
oficiais. Sob a coordenação
do sr. Paulo Fernandes
Vieira, consultor jurídico
do Ministério, a Comissão
contou ainda, com a presença de representantes dos
três Ministérios, do Arqulvo Nacional e do Instituto
Brasileiro de Bibliografia.

VALPARAÍSO, Chile (AP-FP-Rèuíers-CM)'' •— O
cirurgião Jorge Kaplan chefiou'/--na madrugada.'de
ontem, a equipe de oito médicos dó Hospital Naval
Almirante Neff, que. realizou o segundo transplante
cardíaco no Chile, em um jovem de 21 anos. "O
coração enxertado começou a bater imediatamente
e a- cirurgia^durou duas horas", disse o dr. Nòrman
McCowley, porta-voz do Hospital.
Latina, sendo que os anteO doador foi Pedro Con- 'riores
ocorreram em São
treras Arévalo, de 17 anos,
'morto naquela madrugada
Paulo, Buenos Aires e Caraças.
/
em conseqüência de, graves
lesões cerebrais, de que foi
EM
COMA
vítima sábado, na aldeia de
TÓQUIO (FP-CM) -- O
Los Vilos, a 190 km ao
Norte de Valparaiso.
iprimeiro paciente japonês
de transplante cardíaco,
"Depois qiie o coração
Nobuo Miyuzakl, operado
foi colocado, os médicos enno dia 8 de agosto ultimo,
contraram alguns probleencontrava-se
ontem em
mas de sutura", acr'escenestado de coma, segundo se
o mesmo informante.
informou no Hospital da
A operação começou ã-" Universidade SappofO, emlh30min
(local), quinze
Hakkaido. Para os. mèminutos depois da morte do
dicos, "o brutal agravadoador. O paciente, Nelson . mento do estado do paclenOr eliana Sanchez, alfaiate,
té provém de uma reação
encontra-se no hospital há
de rechaço do organismo
dias,
em
que
vinte
período
contra o órgão enxertado*'.
foi .devidamente preparado
TRIGÊMEAS
suA
para, o transplante.
BOGOTÁ (AP-CM) — Tritura final, pós-operatória,
foi' completada às 8h25min
gêmeas nasceram .ontem, no
hospital do povoado de
(hora de Brasília).
Tenjo, na região Leste da
O dr. McCOwley declaColômbia. Cada uma pesa
rou que não se aplicaram
drogas ou técnicas que não J um quilo e se encontram
bem
tivessem sido utilizadas no . gozando de boa saúde, Pumãe, Genoveva
como
a
transplante
que
primeiro
lido, ij de 37 anos.
Kaplan realizou em 28 de
ZERBINI
junho passado, na paciente
Maria Elena Penalozá, de
BELO. HORIZONTE (Su25 anos, que sofria de excursai) — Por decreto escessivó crescimento do cotadual que menciona os
ração. A jovem continua
méritos científicos do carrecuperando-se no hospital
diologista brasileiro, o goe deve ter alta agora, convernador Israel Pinheiro
tinua McCowley.
concedeu ontem a medalha
da Inconfidência, no grau
O 2.° transplante realimáximo, ao professor Euzado no Chile é o 55.° no
ríclides Zei-bini.
mundo e o 6.° na América

_ m

tao
grande!
como o nosso Deus?"

cantou o
deus é tão grande
Salmista. À medida que cresce a nossa compreensão'da
grandeza de Deus, nós também crescemos. Tal compreènsão pode elevar toda a vida de um homem. Você está
convidado a ouvir uma conferência de Ciência Cristã
sôbrè este assunto, por HOWARD H. ÍRWIN. do Quadro
de Conferencistas de A Primeira Igreja de Cristo, Cien"A
Teologia Dinâmica
tista. Essa conferência, sob título
do Cristianismo Científico"
Na A. B. t.
Dia 3 de Outubro
As 19 horas
Tradução consecutiva
Sob
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CÍCERO SANDRONi

Igreja dt Ctitto,
ds Jaosír»

Uma vaia salutar

Diplomáticas

É preciso que fique bem claro: a
vaia' qúe fêz tremer o Ginásio Gilberto Cardoso, na noite, de domingo, .não
foi dirigida oóntrsL,Tom Joblm ou Chi*
co Buarque, como alguns chegaram' a
"injusinsinuar, reclamando' contra a
tiça", más «i* ;cohtra o Júri, que julgou mal, que pretendeu — pelo menos a. maioria dos seus membros — so*
brepoT-se à soberana vontade do pú*
blico, claramente manifestada, por diversas vezes, no decorrer do concurso.
ií as infelizes declarações do em*
balxador Donatello Grleco 1 sobre os
motivos que o levaram a votar contra
Vandré. Nio ae pôde deixar de sen*
tlr, em suas palavras, o medo que dele
se apossou, dei votar a favor de uma
canção que seria fatalmente considera*
da subversiva e perigosa. Medo que o
impediu de ver, se me perdoam a ex*
pressão popular, que estava na cara
que a música de Vandré era a melhor,
que a letra era melhor, que o violão
sozinho era melhor que a melhor.orquestração de Duprat, que o povo sentiu a música, foi conquistado por ela,
torceu ardorosamente por Vandré, que
era o eleito, o ungido, o escolhido, o
intérprete das aspirações de todos,
O júri, entretanto, liderado pelo temeroso embaixador Grieco, fêz ouvidos de mercador. Contrariou assim não
só os vinte'mil do estídio, mas também
'os
dois mllhóes que assistiam pela te*
levisão, e que, se não vaiaram, riram
k valer dás expressões d» alguns jurados, especialmente do embaixador Donatello Grieco, atordoado ante a vio*
lenta reação do público contra a in*
justiça que acabavam de cometer.

O chanceler Magalhães Pinto escolheu para promover á embaixador tria
diplomatas que não têm pontos em comum. O embaixador Manuel Emílio
Guilhon, paraense de Vigia, eu Uva para
o Itamarati par concurso, como técnico de administração, e é um espedalista no assunto. í conhecida no Ita*
maraü a sua habilidade de dizer da
cor um texto inteiro de lei, decreto,'
regulamento e até portaria. Já serviu
em diversos postos e ocupa atualmcnte o mais importante cargo do Ministério, logo após o secretário-geral: é che»
fe do Departamento de Administraçãoi
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O embaixador Ramiro Eliseo de Saraiva Guerreiro é, filho de diplomata.
Estudioso de Direito Internacional Público e Privado, participou dt várias
conferências internacionais e serviu, du..
rante algum tempo, na delegação do
Brasil na ONU. Foi ministro conselhe**
1-0 em Montevidéu e no momento ocupa,
na Secretaria de Estado, a subsecreíaria-geral-adjunto para Organismos Itíternaclonais. íle participará, da delegação que o Brasil envia à 28,* Assem*
bléia Geral da ONU, em Nova Yor-V

O embaixador Renato Flrmlno Mala
de Mendonça, chofe da nossa represen*
tação em Nova Deli, era o primeiro éa
lista dé promoção. Éle serviu em vi*
rios postos no exterior, e no moment»
está no Brasil, onde veio para acompanhar a visita da sra, Indira Gandhi.
Êle é um escritor com várias obras pú»
bllcadas, no campo da história e de es*
tudos sociais. No momento acaba da
lançar um documento sobre o barão d*
Penedo, que foi embaixador do Brasil
na Grã-Bretanha. E está preparanúó
um estudo sobre a antiga civilização
indiana.
':

Creio qu*á raiz de todo o problema se encontra nu seleção do júri, que
deveria ser integrado por pessoas in*
dependentes — ou pelo menos presi*
dido por uma pessoa independente — Na base do Ripley
que não tivessem satisfações a dar dos
''
seus atos a superiores.
Soube desta história, acredite quem
Isto, é claro, se não fosse possível quiser.
Uma peça de teatro brasileira, qua
adotar a única fórmula para transformar o Festival em uma verdá* num certo trecho falava nos afrescos
. deira festa popular: entregar ao públi* não sei de quem, foi submetida à Cen*
';'"
co que dela: participa o direito da es- sura.
O censor então sugeriu que se tro*
colha. Não venham dizer que o povo
"rapazál
não.sabe escolher: esta história está casse a palavra afrescos por:
sendo espalhada por aí, desde 1964. de má conduta"..
-*
Sabe sim. E mesmo que nao soubesse
— e não se trata do caso presente — Maranhão
i
* única maneira de aprender 6 esco*
''
lhendo, exercitando o seu direito de
O governador José Sarney acaba
escolha, assim como só votando, exer* de romper, em praça pública, no Ma»
cendo o seu direito de voto, o povo ranhão, com o deputado Américo da
aprende a eleger os melhores.
Souza, que alegando contar comijb
Mas, observo-que aos poucos, con- apoio do presidente Costa e Silva quer,
(trariar a vontade do povo, frustrá-lo .de qualquer maneira, o governo dó
cm suas aspirações, mesmo as mena- Estado, em 1970.
res, vai-se tornando um hábito, um es— Quem não se ajustou ao novo
tranho e maldito hábito que, dentro em Maranhão —¦ declarou o governador —*
pouco, se continuar' assim acaba subs- terá que ficar fora de nossas hostes.:
tituindo o futebol como esporte nacional. J-. ¦ ¦ y.
O direito

à vaia''

"Todo homem tem direito i liber*
dade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interfe*
lendas,, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e idéias
por quaisquer meios, independentemente de fronteiras".
Este trecho — o artigo XIX da
Declaração dos Direitos do Homem —
íoi enviado eo colunista pelo marechal
CTnrtona Peixoto Keller e representa o
reconhecimento formal, da ONÜTà vaia
oue o júri do III Festival Internadonal da Canção levou domingo.
*

#

For falar nisso, já que estou com
*. mão na massa, vejam só o artigo
XXI da mesma Declaração dos Direitos
do Homem:
"Todo homem tem o direito de to*
mar parte no governo de seu pais diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo
homem tem igual direito de acesso ao
serviço público do seu pais. A vontade
do povo será a base da autoridade do
governo; esta vontade será expressa
tím eldções periódicas e legitimas, por
sufrágio universal, por voto secreto ou
processo equivalente que assegure a li*
berdade do voto".
Viagem a três

Deus

"Que

QUATRO CANTOS

':"•-'¦;?'

"

BRASÍLIA. (Sucuraü)ii---Áo usinar ontem as meri¦."ftajens de èncaminh^üièntò ao Congresso dos
, No Centro, em Niterói,
projeem Madurei-» é <3.
-tos/de, lei á& reforma universitária, o presidente
Grande.'' , MM2
i(c, Costa. «Silva conyòcpu os pariámèntares: a dar uma
»-. rápida-'-tr^taciSdvty^iiini^so^^a fim de
permitir
'£a<sija.implantaçãoi
jí no próximo, ano letivo'';'
^, f ,:Hpje, no Diário Oficial, deverão sèr divulgados
(/ios,oito decretos assinados pelo presidente da Repú- ¦fti
^rbüca sobre,
elaborados no

%
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Esteve rnovimentadlssirno o Aeroporto do Galeão com a coincidência de
burários de chegada do professor Dard
Ribeiro, vindo de Montevidéu, e da
partida, para os EstadosUnidos, do ministro Magalhães Pinto, Juscelino
Kubitschek e Luís Alberto Bahia, cheíe da Casa Civil do governador Negrão
de Lima.
O chanceler aguardou a voz de em*
barque numa sala espadai, JK esguei*
rou-se, discreto como bora mineiro.
Bahia ftz também c-uivinho independente. Mas o avião os uniu no seu bojo.
*

*>

A reportatem política não esteve
pi-esente ao Galeão para registrar as
oconrêndas, mas não faltaram os comentários eòbre a estranha coincidència dessa viagem a três.

Em contrapartida, o deputado asplrante ao Governo lançou em São Lüix
um Jornal — A Chibata — para atacar
o governo estadual.
Um grande host
Durante dez dias o sr. Nilo Coelho,
governador do Pernambuco, transfor*
mou Recife em palco de sucessivas re*
cepções oficiais. Primdro o ministro
Andreaza; depois o ministro Costa Cá*
valcanti, em seguida o sr. Nestor Jost
o por zuTt ü iiiliUhíio Xrl2i*iiw"¦Jv¦3¦v-^7n"¦¦-l—

estava matando
Provavelmente
saudades dos jantares e recepções qut
dava ao marechal Castelo Branco;
quando êle era presidente da Repú*
blica.
w
ld

Banda

volta

r

Uma tradição quase centenária do
Rio recupera o seu lugar na vida boêmia da ddáde, depois de uma tempo»
rada de ausência: a Banda Portugal,
cuja despedida da Praça Onze se cons*
tituiu numa festa memorável, terá sua
nova sede apresentada no curso do
"Baile da Volta", marcado
para sexta-'
feira, dia 4, a partir do 21h. Para
quem espera a oportunidade de um pro*
grama diferente, baseado na melhor
música popular brasileira, a hora é
chegada.
J
Um número
A Conversão dos Judeus i o tt*
tulo de um couto de Philip Roth, ura
escritor americano pouco conhecido no
Brasil, que a revista Dinefs publica no
seu número de setembro. Outro conto — este de Hemingway — é Os ínvenetreis, do qual o escritor mais tar*
de tirou O Velho e ó Mar, também
materia de destaque da revista e, tt"
gundo o Paulo Trancis, o conto é muito melhor do que o romance.
Turismo
As declarações feitas em Salvador
pelo ministro Mário Andreaza repre*
sentam um formal desmentido às versoes que começavam a circular sobre
uma suposta alteração do traçado da
BR-101, a tão esperada rodovia do tui-ismo. O ministro reafirmou que a
BR-101 será mesmo litorânea, não so*
frendo qualquer mudança no seu projeto original. E que sua conclusão da
Rio-Bahia terá prioridade absoluta.

*¦
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íÀri p^e pròtóésso contra
dois secretários de Estado
Por três votos contra dois, a CoitÜs"Parlamentar
sSo
de Inquérito sôbre toe•gularidades na aplicação dos recursos do
'Plano Nacional de Educação decidiu solic citar prócpsso criminal contra os secretarios Luiz Braz, da Educação, e Francisco
(Cunha, da Administração, acpmpanhado do
Inquérito administrativo*
,1' -> A favor do processo, criminal votaram
os deputados Newton Guerra
'reira, do MDB, e Alberto e Júlio FerTorres, dà
.ARENA, e contra o envolvimento dós no'secretário?
mes dos dois
nas irregularida-..
.des votáramos deputados Messias Teixeira
t Airton' Rachyd, do partido situacionista, [
Todos, porém, foram unânimes em
aprovar as demais medidas da Comissão
Parlamentar de Inquérito- pela obediência
¦da escrita das verbas à Lei de Contabilidade Pública e a regularização, através de
f decreto, das atividades da comissão encar.regada do Plano Nacional de Educação.

^•'Embora o relatório da CPI ainda não
tenha sido dado à publicidade, afirma-se
que existem numerosas irregularidades na
aplicação das verbas do Fundo de Educação,. Os dois técnicos em contabilidade, que
r ..colaboraram com a Comissão Parlamentar
Edson Torreão, do De' de Inquérito, srs.Municipalidades,
e Valmir
partamento das
Rego, da Assembléia, alegaram, em seu
laudo, que nada puderam íazer para apurar qualquer coisa. Explicaram ¦ que nãò
há livros contábeis, apenas folhas soltas,
com o crédito e o débito, sem qualquer
numeração, não permitindo, assim, qualquer perícia contábil.
O relatório da Comissão Parlamentar
.*,
"de Inquérito,
que já foi assinado por. todos
ps membros, será, agora, encaminhado ao,
. .plenário, que dará a palavra final sôbre o
assunto.
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maioria dos donos de buate de Copaciabanti^
principalmente das ruas Carvalho de Mend^nç^eRO"»
doHo Dantas, acha que o ?»vo decreto baixado Jnteontem pelo goyernador Negrão de Lima, "é mais uma
"são os policiais
prova de endurecimento!', pois agora
'•-¦•¦' que;'fecharão as casas, de diversões, bastando para
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mmWÈÈSÊmÈÊÈÈÈ
isso que um delegado mande seus homens fazer -o'
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Com o cheque uai — tados das provas do çònuma espécie de cheque ' curso para juiz de Direito
comum, visado'- antecipa- no Estado do Rio. Segundo
i
demente —, 6 servidor pú- transpira, o núm(ero de
O prêmio de 35 mil cru:
blico poderá efetuar quais- aprovados não ultrapassa- ak^*^*fe.w*^*»*^*g*^—ii»Si^B*^g^»K« ^^aia^^i2MSaiB|': ^^
zeiros novos correspondente quer pagamentos, desde ria a 60, ou seja, apenas 50
as compras, nós .estabele- por. cento dos que prestacap bilhete 2746, vendido pe.
até ram exames. ¦¦¦'. ¦¦.
Ja agência de Caxias da Lo- cimentes comerciais
-teria do Estado do Rio, em
de
aluguéis,
aos
contas
.
'Duque
de Caxias, coube a luz,. água etc. O ponto
"uma
Criminalista em ¦¦:.->
funcionária da
negativo eliminará .com"tura caxiense e será- Prefei.
entre: plicado processo^ búrocráconferência. \ í| \^m\ TmVtiíÊSm BP*^P! ^^^^^kmmm^^^^^^^Sm^^fm^SÊmm^^^ym^ —
gue às 16 horas de amanhã. tico na contagem do ponO sr. Irineu Martins da to
^^3
EPIii-ll BiIv^^VÍQM ^^^^^É0<w«BR<HBvSí^^'''i
ao
(compareclmento
A convite do professor
«Rocha, diretor da Loteria, serviço) dos servidores esDécio Itabaiana Gomes da. ^B-ScMKiliMytB^^R^mmQB&tbfâ]^
;.disse ontem que aquela ins- taduais, em todas as re-, Silva, o criminalista José '
no
fêz
doações,
só
^.tituição
.
*
partições públicas,
"mês
Danir Siqueira do Nasci- '¦
*ue passado, de 20 cadeiras..
mento realizou, na' Fácul-'
rodas, além de perriaí
-Ministro,
será, ."*¦'¦
•mecânicas, aparelhos e bo.
dade de Direito de Barra
Mansa, conferência sôbre o _•_
tas ortopédicas, aparelhos
homenageado
. .tema- "Ex-eludeiites* da" Crf-" -"•
auditivos e, ainda, auxílios
mm ^BfejBU ^B,mL# * ¦^i^3r^"V^^Rfl
Hygp{^ ••
~'~'TTminístro~PauÍo
entida.d.es,Acaais*-.
a
diversa^
Araú- minologia do Código Penal .'*.
"~
ássisuma
Brasileiro",
com
centou que'isso só é possl.
jo, presidente do Tribu: '^ttvt^^^^^^^B mmFittfkiímfmfíi^ mmw^KiS^lmW^^Sifíímmmtí^
mÊM wÊH^^^^*> ¦*.
¦*,vel graças à preferência da ' inal.
de Contas', do Estado téncia de mais de mil pés-,,
.população, pela Loteria do
do Rio, feerá aposentado, soas superlotando o audi"Estado do
Rio.'
wmpulròriamehte, no pró- tório daquele estabeleci-'VS.
.,*'•'.
ximo dia 22, .quando tam- mento educacional.
¦Inscrições na',,-;:.;•'"¦; bém aniversaria. Na ocasião, o sr. Paulo'".Araújo
... Moradores de Santa Teresa acusam. CTC de querer retirar os bondes do bairro
iEscola de Cadetes receberá
Juiz de Itaguaí
homenagens de
'
'eeus colegas e dos funcio-•
'
contrabando
vê
./
Estão abertas até o dia 31
orasendo
do
TC,
nários
de outubro as inscrições
dor d ministro Adilar Teldé
O corregedor-géral
o concurso deadmis.
xeira,
'
Io á Escola Preparatória
Íara
'¦de
íim outubro, também es- Justiça, desembargador A1-'
Cadetes do Exército,
determinou,
os cides Ventura,
aniversariando
' ' "cujos exames serão efetua, tarãò
•
y
ministros Paulo Kale ontem; o retorno* à cornardo
ca
de
Itaguai
,
.dos em janeiro do próximo
processo
Teidiá 2), Adilar
(hoje,
ano na Academia Militar
'.'¦,xeira (dia 5) e Paulo Fer- que apurou as atividades
?,.,.?-.
... /.
de uma vasta rede de conjlas Agulhas Negras, em Re- nandes (dia 30).As
inscrições
podem
trabando que vinha agindo
,-sende.
¦O diretor do Departamento dé" Trânsito, coman- , A supressão dos., bondes
ser feitas em Niterói.-" na
no Estado do Rio, sob a
dante
Celsp Franco, fêz ontem uma exposição da durante a madrugada e as
¦¦¦'-¦.••
Cantagalo
chefia de dois oficiais do í como será executada a Operação Bambolê
^sede da ID.1.
itinepara os 20 modificações de seus 'Santa
Exército. A decisão do coraniversaria,:t,
rários hò sbtórrp de
oficiais.e.50
fazer
o,policiamento
e:
praças
qvJé-*<irão
regedor foi tomada em vir-,
iHainha dos
pôr em execução o-,nôvp esquema dó tráfego que vai Teresa são medidas que os
tudé de ofício que'lhe'foi
Cantagalo comemora*,
-moradores do bairro ,vêm
alté^ay por: completo o. trânsito ria área de Botafogo
'estudantes
de
i
encaminhado
feaniversário
111.°
o
pelo juiz
hoje,
interpretando comp prepa•,*,
,.
caà
deral Vitor Magalhães Júsua elevação de vila,
explica" à operffção,7,\ mão unira para vp.< Moúris* ratórias para a concretizaSerá no Ginásio do Canto
tegoria de cidade, com a nior, dando conta de que o - Ao está.sendo estudada
há
ção; jda;promessa:, dá, CTC
co a partir do Iate Clube.
do Rio Futebol Clube, em
Supremo Tribunal.Federal, \ que
presença do governador
de retirar êsse' tipo.... de
O aíessp .do Aterro para
quatro' meses pelos engeGeremias.Fontes, que será com base, na Lei n.9.5,'010,
,Niterói, no próximo dia 9,
transporte daquela região.
C P p a c à b.'a n a' continuará
a festa de coroação da
à suá chega- estabeleceu á competência . ' nheiros dá DT,;ó sr.Çèlso
recepcionado,
'"Rainha dos Estudantes.
Fraíicb reàsalfoü ojie .na
inalterado.-;* A" Ruâ -Gene- m P Udmi!*jstraápfAregioda por uma comissão comda Justiça comum' paia deRua da Passagem .será adoral Severiano. áèrá aberta¦1968", sob a responsabilidanal, sr. José de^«"tílivèira
posta dé 'autoridades lo- cidir os pfocessos já insr. tada uma espécie de mãoao tráfego, no sentido da
«de de Carlos Adriano da
Reis, informou,'entretanto, ,
truídos.
•Costa Figueiredo.
dupla em que apenas os
Rua da Passagem para a
que a retirada dos bondes
Dentre os 25 acusados do , coletivos trafegarão em fir
DAC multará
Avenida Venceslau. Brás.
da Rua Mauá íormptiys**volumoso processo de cort-^- là indiana, no sentido da
cooperativas, ,
..
da, apenas, pela necessidaAssociação de
COPACABANA *
trabando figuram os invésRua GÓis Monteiro para a
de dé serem.' realizadas
O
Praia
Botafogo.
trátigadoresDepartariientò
dè
do
¦Publicitários
A Divisão de Assistência Federal de Segurança Púobras de construção de gafego
Botafogo'
Code
Com
a
Conclusão
das
para
ao:. Cooperativismo aplicalerias de águas pluviais no
obras para o , seu alargablica, Miguel Dunas e Anpacabána, passando pela
Realizou se nà sede da
rá, a partir do corrente
.
local, que durarão cerca de
Rua da Passagem,'será fei*
mento
tônio
Vale,
e
t..
Bethoven
Ri.
'Associação Fluminense de
prevista
pela
3
até
mês, multas de 1/5
to em três faixas, sob rigomês,.
SURSAN
um
'Jornalistas,. assembléia-ge.
o
beiro
dà
Costa
e
Rasputin
para
próximo
vezes o salário mínimo viroso controle policial.
dia 20, a Rua Barata Ri'
Tal
dos j gente na .região,- a todas as Bandeira Santos Silva, da
extraordinária
beiro terá süa pista dividiPROMESSA
-agenciadores de publicidado ' cooperativas sediadas no tripulação do • navio Loyd
VAI
da
MELHORAR
em
faixas
destinadas
a
Cuba.
e propaganda do Estado do
Estado do Rio, que nao veseparar os, coletivos dos
'
Rio de Janeiro. Na reunião . nham
suas
respeitando
yCom relação, à interrUp• o' comandante
carros dé passeio, ficandg
Acredita
dos . bondes, durante. o
foi criada a Associação Proção
áreas de ação, delimitadas
Boliche Icaraí
os niotoriistas de táxi pbrl- •horário das 24 às Hnt exQelso Franco que o tráfefissional dos Publicitários
estatutàriamente. Portaria
. go deverá melhorar em tôgados a só recolher ei soldo Estado do Rio. A primei,
nesse sentido foi baixada
plicou que a medida foi
íoi .interditado , yi;, da
a área, tendo, informatar passageiros pelo lado
ra diretoria da Associação,
La*
do
órgão,
sr,
chefe
tomada
pelo
pela CTC, sob a àleainda
do
ós
carros
esquerdo.
Além
deSta
inoque
que
eleita com mandato de' dois
mant De Cnop, esclarecendè
què era pequeno
gação
de
Copacabana
vaçao, a^Rua Barata RibeiO delegado Moacir Boiprocedem
anos, tem como presidente
do que a medida foi adotao númerd de passageiros
serão
orientados
a
2°
lot,
do
DP,
interditou
a
para
ro
tér
a
sinais
n sr. Milton Magno Rocha,
lu*
passará
da tendo em vista reclamanaquele período da noite.
Avenida Venceslau Brás
pista de danças do "Boli1.° secretário, JSveraldp ya.
minosòs' suspensos, protegi'¦Entretanto — acentuou, o
ções feitas, segundo as
¦
mão
em
única
até
Av.
a
Icaraí".
che
Segundo
aqueladares, e nò Conselho Fis.
quais várias cooperativas
Pasteur, que também dará
dos por anteparos zebrados.
governador já prometeu aos
cal, Orlando Brum.
vêm tendo suas áreas de- la autoridade policial, a
moradores que os bondes
ação invadidas pelas ativi- medida foi adotada aten- .
continuarão, inclusive por
dendo
a
reclamações
de
outras'
dades
estidades
de
ICM é arrecadado • cooperativadas,'
'
questões turísticas."
ferindo fia- moderados das proximldaConsidera 6 sr. Jdsé de
disposições es- - des que protestavam conrede
bancária
(grantemente
por
tra o barulho ali existentatutárias que regem aquêOliveira Reis irrelevante, a
te.
les estabelecimentos.
informação da CTC de que
A -Secretaria das Finan.
os bondes são antieconômir
é,
novo
isto
deu
inicio
ao
. A Secretaria de Serviços
prejuízo do público, 'emprêças já
cos em Santa Teresa, "porda
Bondade
Feira
sistema de arrecadação do
Públicos negou, ontem, que
com"' a cassação' de
Firmas
de
Pádua
ICM pela rede bancária,
sas de ônibus e do capital
qué o dovêrno tem de arhaja ameaça de cassação a
na Praia de Icaraí
tatiendo essa incumbência,
empresas de ônibus que
car com êsse ô»us- P°r ser
usam nota fria .
privado. Esta declaração é
ainda não tenham cumprido presidente,em exercício
o tipo de transporte que
prioritariamente, ao Banco
dò o Decreto n.° 1.482,
do Sindicato das Empresas ^melhores, serviços. presta à
Cerca de 50 munioípios e
do Estado do Rio de Janei.
O delegado-adjunto. da
dezenas de entidades assis*
de ônibus, sr. Paulo Silva.
qúe prevê que a partir de
população dp bairro".
ro. Inicialmente, numa im30 de setembro todas detenciais estarão participan- Delegacia de Repressão
EXPECTATIVA
Por outro lado, disse que
vem ter mais de 60 veicuplantação progressiva do
do da Feira da Bondade
aos crimes contra à Fazen'sistema,
em
pouco\ tempo-'a CTC
Esclareceu,
los.
também,
a arrecadação pelo
que será realizada nos dias
O presidente do Sindicada^' Matatias Bussinger,
com
maior prejuízo rTere"não
terá
uma
emprêsa
única,
que
peexistem,
to acha qüe
11, 12 e 13 de outubro, na viajará hoje
JjiERJ alcançará os munici.
Santa
em
para Santo
ônibus
os
diu prorrogação do prazo,
por enquanto, perspectivas
Praia de Icaraí, em Niterói,
pios de Nova Iguaçu, Nova
o que lhe foi concedido peAntônio. de Pádua, a fim
de uma medida radical por' sa do què os bondes. E exnuma promoção da Funda*
-<Friburgo, Petrópolis, Barra
lo secretário, general Milplicou: — a experiência já
parte dàs autoridades da
de proceder a diligência em
tóh Gonçalves.
¦do Pirai,. Barra Mansa e
ção Fluminense do Bem*
Secretaria de Serviços Pú"
demonstrou qué um ônibus
diversas firmas daquele
— Posso afirmar que
blicos,,
a
título
de
sanção
do
Menor
Estar
.-...-....>
Volta Redonda.
transitando em ladeiras tão
município, pela prática de
existe por parte do secrepelo não cumprimento das
"' A medida, como acentuou
"Entre
(FLUBEM), cuja renda sedisposições
as
obrigam
tário
de
Serviços
íngremes hão tem a duraPúblicos,
.
que
sonegação fiscal.
os
rá revertida em prol do
empresas de ônibus da
0
governador Geremias
Milton
Gonçalves,
general
estabelecimentos,
autuação de dois finos, enquanjá
Guanabara a-operarem com
Natal das Crianças Pobres
•Fontes em mensagens à As.
todo o empenho em que
to os bondes já vêm rodos pela fiscalização estafrota
mínima
60
uma
de
e outras campanhas'~em.gembléia Legislativa, ofere.
se cumpra d decreto, sem
carros".
dando há mais de dez
dual, e que serão processate, entre outras vantagens,
preendidas pela entidade.
anos.
dos pela polícia, se enconA primeira dama do Esi
a maior facilidade para o
Padilha
&
Filhos
tram
tado do Rio, sra. Nilda
contribuinte recolher os
PRECISA MELHORAR
Ltda., na estrada PáduaFontes, presidente da ....
«seus tributos, eis que terá
Na opinião do adminisFLUBEM, informou que I Viracema; Comércio e In,à sua disposição extensa e
Pádua
Cereais
dústria
regional, a CTC
todos
os
trador
banestão
preparativos
bem aparelhada rede
Ltda. e Roseira Norte Flué melhorar o sersendo ultimados para- a
¦caria.'
precisa
'
minense, todos acusados
¦inauguração da Feira,
viço de bondes, reformanque
"e estude transportarem arroz,
apresentará stonds com are
do os seus carros,
negativo
ponto
com as chamadas "contas
tigos típicos de cada müdar uma fórmula no sencheque azul no RJ nicípio, restaurantes com frias". ¦
tido de diminuir os prejuicomidas regionais, shows
" O secretário Renato Tizos que afirma, ter com o
Congresso de
com artistas de fama na'
transporte dos bondes em
noco de Faria, das Financional e outras atrações,
'
proctologia
ças, submeterá ao goverSanta Teresa".
cais, assistindo, logo a sejpador Geremias- Fontes,.
A substituição durante a
ao
desfile
colegial
guir,
Será realizado, em Nova
nas próximas horas, demadrugada dos bondes peque percorrerá as princiFriburgo, de 9 a 12 do cor«retos que instituem o
loS ônibus não íoi aceita
pais ruas locais.
rente mês, pela Sociedade
ponto negativo e o cheque
pelos moradores do bairro,
'azul — idealizado pelo
Brasileira de Proctologia, o
Concurso de Juiz
em virtude ide agora o
XVIII Congresso BrasileiJtER-T — para o funcionatransporte
Proctologia,
sendo
noturno não sede
ro
vai dar resultado
lismo fluminense, medium horário rivez
o
a
mais
que
esta
guir
primeira
2as pioneiras na adminisescolhido
Serão
do
Rio
é'
conhecidos
como
acontecia anteo
amatodo
.
em
Estado
gido,
Jração pública,
-BrasU.
riormente.
nhã, às 16 horas, os resulCongresso.
do
sede
para

^Loteria fêz mais
rum milionário
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CELSO ÈÍPLICA A
OFICIAIS E PRAÇAS
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ACABAM EMPRESAS
QUE TÊM POUCOS ÔNIBUS

NÃO

Correio da Manhã
Composição em Linotipo
de Livros e Revistas
Composição e Impressão
cie Jornais e Tablóides
Trabalhos de Clicheria

Departamento Industrial
TeL 52-2020- das lOh às I8h
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S. Téreisa; ii^o
quer retirada
dos bondes ;".-.

m Pontes.. nãò oficiais da ' uma roleta, lacrada todos -.*'V
Secretaria de Justiça afiros dias
policiais,' ot

por
ífiaram, ontem, que a '—que estão vigiando agora1*transferência de podêres
fala>o,'proprietário d*
uma buate na Rua Barata
para interditar casas de diRibeiro, que funciona, nú«
Versões daquela Secretaria
para.-.aídeS^ürahça; se ; ma gajeria. O , secretário
prende à campanha ¦ feita;' de Justiça ¦— sègui^l-ô «a
há 4 meses pelo: delegado . informava ontem no*' seu.
Dleraldo Padilha. Êste, ^"argabinete — estaria miüto
bltràriaimente, feehava as - - desgostosò com o gòyeina""
buates", entrando em chodor Negrão" de: Lima, qu«
qué com o' secretário de
por duas vezes cedeu a r
Justiça, Cotrim' Neto, qüe
pressões dá Secretaria, de
"policiais
nSo /queria qué
Segurança. A primeira,'no
tomassem á vez da Jus*
episódio Padilha, e a, ou*
tra agora, ao transferir pgff
ra a área policial ò»*pòüe*
:~PALHA
res, de'vigilância sôbre* 0 '
Êuncionamento das. çasafr
de diversões. * -l-íitfi'-- ^>.
À. grande: •maipria dos
.0 sr. Elias ABifadél,
prédios em Copacabana é
ao ijièsmó tempo residen- ^presidente da' AssbtiaçãS
'do
ciai j è comercial, e para
Comércio e da'Industria
edifícios desta natureza o'
da Zona: Sul (AClStflift
decreto, nãò cita nenhuma . apesar de ainda nâo teí
í>rcibição,i. portanto, as calido na íntegra p decretei/
sas , de diversões poderão . ; do governador Negrão dia.
fünclpnàr.nesses prédjos,"è , Lima' que proíbe cifimeiós
dal hão de aparecer ornais
namento de casas dè;'diyéf*
alguns Padilfias para agir
soes ,em prédios resider**
como bem entenderem, sem' dais, aíirjroou «ote?a -a©^-^Mtar-;atençãa-àsflêis":v" "CORREIO DA MANHA
"o grande mal Mas di*.
Houve muita reclamação
què
tambémv;dos .donos de ba«^ versões e principalmente
res, pois.èstãò proibidos de ' da noite é que ' os resppm
funcionar de uihá às cinvigilârici||
sáveis de sua
co hora? da madrugada, ' , querem' resolvei?' o$r"i>ro*
quando .forem localizados
blemas hà base! de''dec.r#í
em prédios péddendais.
tos, quando o correto se*
"ia dias em
ria criar uma comissão di
que dá jptÍT
ra funcionar durante toda"
alto nível para disciplinai,;
a madrugada; principalmelhorar e principalmente
mente.no verão. E é um
incentivar a noite carioca^
movimento qüè não' préju'
estruturadadsott
quei bèni
'áCTécadadóra""de/imí•
'
dica em nada o sono dos
ótiriia
moradores"'— disse ó sr.
postos". .y.-.K'\>'.y
César Peixoto Fróes, proPara o presidente da
dé
ná
um,
bar
ACISUIj, quem-está euldan"
prtetário
do da noite da GuanabaraÈ
Rua: Barata Ribeiro. En"não tetn
tretanto, todos -• concorda*
gabarito a -jar*
"Estão
ram com o artigo do novo
tel".
totalmemtf
decretfi.,qu€ç proíbe o funpor fora do próbíèfaa;;#
clonamento das casas de
pensam que noite'e."'bijat§
diversões'perto de hospi- i é algazarra dé madrugada
tais, templos e estabelecino meio da rua" —;Cacrel*
mentos congêméres.
centa o sr. Elias Abifadelt
ao salientar que "o grande
¦
P|t9B,LEMAS,
*
)¦
prejudicado -coin essas, me*
, ;
.'didas Tesiriüvas;-4:q*;turisír
"Ê''tínpossível controlarta, tanto o estrangeiro co*
se o número , de pessoas mo o que vem do^in^èric*,'
dentro de uma casa de- âiqué .pensa .ericcnfesr.fnií1
versões, principalmente se
Rio de Janeiro intenso me*
fôr buate; todo aquele
vimento noturno coáf^mute
que achar que a casa está
ta alegria, 'pois essa é •*'•
muito cheia que saia ou .
nâo entre. ,E como..con*. imagem que fazem do ca*
strolar?..Só,"sè.

OBRAS FAZ BUTZkS
CONTRA OS TAPUMM
USANDO ATÉ TRATOR
, A Secretaria de Obras decidiu, fiscalizar rcom.
rigor a aplicação da Lei, de Desenvolvimento Urbano no que diz respeito à permanência de'tapumes,
nos edifícios eni construção,' ante denuncias d<V qiiií*
ela não vem sendo observada.
;-;m-,-r-14
'* ¦'
•<¦-*{
,-* ':' t
Para isso, procederá ao
erguido o terceiro.. pavi*
levantamento de todas as
mento. Essa determinação
construções què conservam
legal, entretanto, nunca foi''
o tapume irregularmente,
aplicada no Rio dé Jaheir^',
na Guanabara, após erguionde ps tápiímes são retira-,
do o terceiro pavimento. Em
dos somente após a. concluseguida, será enviada uma
são definitiva do edifício.'
intimação à firma constru- ^Isso prejudica o tráfego da
, tora, da^ido um prazo de
pedestres,
prindpalmentç,
sete dias para retirarem o
nas ruas mais^mòvim-witji*,
tapume, findo o qual a Sedas, como é o caso da Ave*»"
cretaria usará trator quannida Rio Branco, onde "•',
do necessário.
edifício da Caixa Econômi^
ca Federal — entre.várip|.:(
SEM FUNCIONAR
outros — já em fase de aça^
bamento, com toilòs os
$•
Pela Lei do Desenvolvisos construídos, ainda cón-i'^
mento Urbano o tapume só
serva o tapume que há vi»
deve ser conservado até ser
rios anos cerca o local,
i
•;''Ur

VIADUTO DO MÉIER JÁ
COMEÇA A FICAR EM PÉ 5'5âl;
Será iniciado, hoje, a conoretágem do viaduto do
Méier, entre os pilares 1 e
4, abrangendo, inclusive, à
ultrapassagem da Estrada
de Ferro. Nesse trecho serão consumidos cerca de
4.000 sacos de cimento pana aproximadamente 370 m3
de concreto, segundo infor*
mação do engenheiro Vil*
mar Palis, administrador
regional do Méier. Ainda
pelo que informa aquele
engenheiro, dentro de 20
dias a Bua Arquias Cordelros, principal via de penetração do bairro, será to*
taliriente liberada ao tráfe-

go/de veículos, com a teU-irada do esooramento.
'/7
CONCLUSÃO"
';".

;':$Síí"'

' úfh

Quanto à conclusão doyiadutot obra de„ grand*
importância para o desen-,
volvimento daquele bairro,
visto que ligará' os dois
centros, deverá ocorrer pta.'
princípios de janeiro, quan?
do também ocorrerá a inauguração, com um novo carnaval do Méier, com «iesíl*
le de escolas de samba, além
de várias outras solenida*
des.

RIO ITA LTDA.
Rlo-Mlraccma — 16hÍ5mln de domingo a sexta-feira e «o» sinados às 12h45min. Rlo-Itapcruna — via Mlracema as 6h. Itapemna-nio — via Mlracema 5h30mln. Itapertina-nio — Tia Muriaé
is 5h30mln, 12b fl 21MSmln. nio-Itaperuna — via Muriaé 141i •
20h45mln. Mlracema-Klo — via Muriaé às 5h, Sn e llh. NiteróiMiracema — via Itaocara, às 6h, Itu e 16b, todas com saldas daa
EodovUiias locais.
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CIDADE DO VATICANO (FP - AP * íteuters:CM) -—, O Secretariado do Vaticano. Para os Nãd- (
Crentes expediu ontem um documento pontifício intitulado Diálogo «om os nío-erentos, no
qual faz um apelo a todos os católicos para qUe
§e unam aos demais cristãos e aos membros de
outros credos num programa internacional de
o objetivo, de dar
contato com os ateus, com"para
uma contribuição maciça
que ^inundo
seja mais humano". Entre os não-crentes, o doctimento inclui os comunistas e marxistas em
7_.,

O documento, cuja redação* demõrovT flòis
anos^é cehridéradó como um grande triunfo da
chamada "ala progressista da Igreja", que comfeàrtpa das idéias dó Papa João XXm, segundo
o qual os hoiriens podem atuar juntos ho cârrim tefepórJat apesaf de suas divergências filosóficásy Paulo vi deu sua total aprovação ao
Diálogo eom os não-crantes, e observadores acreditara qué o Papa assim agiu devido à sua crêsíentóapreepsão pela ação dos comunistas, prinçtóaMeôwi agravada com a recente invasão da
Tctíécc-EsIoVáqüia
pelas forças d° bloco «*¦'
viético. 7 ;\\v V:,\ :,m;.- v., ;.v
. ,' O arcebispo de Viena, presidente do Secretariado Para os Não-Crentes (Secretaria^criada
Franpor Paulo VI, em abril de 1965); cardeal
fo Kúénig, afirmou que a Igreja se aente. agora
üienòs'preocupada, frisando que o diálogo nao
poderia ser restabelecido entre dois sistemas
opostos, mas sim entre pessoas vivas que aderi...
ram-a teorias opostas",
O ca-deal Koenig declarou aõs jornalistas
que ps nãwrentès podem ser divididos em tres
humanistas
categorias: comunistas militantes,
"a massa numa*
è
não-religiosas
com filosofias
ria indiferente, que virtualmente nao ^credita
ém coisa alguma7'. Em certo trecho, diz a de¦ ¦' r":
daração:
""*' ''fe
ecumênica
desejável que^a
'Outroscolaboração
Cristãos seja'èstabeentre os católicos e
ledda neste campo, em um nível internacional,
nacional e local. .Esta colaboração em estabele-,
cer diálogo com não-crentes deve também, estender-se aos que pertencem\ a religiões outras,
e muçulmanos #
ge^âjmentéjudeus
C>

O DOCUMENTO

É a seguinte, na íntegra, a carta pontifícia
denominada Diálogo eorh os não-erontosí
il "Ò documento que agora é publicado pelo
por fim,
Secretariado para os nã<Krentes temoreamsmo,
dfete
mdole
a
com
KSnidade
o diálogo en*
promover e orientar corretamenteevando
em çon*,
os
não-crentes,
fre os crentes e
feitas, pois,
tàji natureza própria do diálogo. Sao
tempo
alãmás .considerações que,'ao mesmo
diálogo
de
conceito,
o
esclarecer,
de
tratem
què
os
dôhio forma concreta dé comunicação entre
crentes é os não-crentes, ressaltam suas condi- :
fundamentai?.
#es é, ás éònsèqüentes normas
*-'• Embora ó diálogo, tal como se entende nesum
te-doçUmento, não tenha.necessariamente
ftài anOstóUco, traz para O cristianismo o àtestenus*
n»»própria fie responde tambémevangéhSWÍSS de propagar a.doutrina com os
fmmiWè possível que ofiéisdiálogo
um.conheci*
nloStes propordone aos
das verdades Tehgiommm? compreensão
Êste documento vai dirigido, em primeiro
de seus
luear aos cristãos e, por isto, muitos
ecledocumentos
outros
ém
inspiram
se
pontos
emborano
matéria^
a
com
SSrelaâonados
expoaue o diálogo se refere, procura ter osuma
nao-crene
aceitável
para
ãç!oPctíiSensível
tes.,.
'¦,
m. ¦ O diálogo com os não-crentes:
li—O homem moderno, ajulgar pelo pro*
•gresso geral da.cultura humana e da sociedade
evolução do mun*
ITão olstante a angústia pela mais
a dignidade
dia
do.atual, reconheceTcada
humana.
,
da
pessoa
e- o valor
' - •'A intensificação' das; relações humanas foi
de nossa
dè grande utilidade para os homens
chamado
do
consciência
énoca nara adquirir
nele, como a nota caracteSra£o»eqver
'
Nao pode existir sem
rfetícade'nosso tempo. «pluralismo»
sei os hod&vida um verdadeiro
e de
mentalidade
de
Ss é as comunidades,
o
realizar
a
decidirem
SflSíras. diversas, não se
diálogo,Ecclesiam
enciclica
«•Como se afirma na
"o costume amplamente
diálogo
Su_m exieem o
entre o huma&SSS^«tu as relações
de
transformador
dinamismo
em
no e o profano
mamfessuas
de
S_sfa sociedade, o pluralismo
a maturidade
Sse finalmente"não,
capacitado t^Z^
pela educaatual reügioso ou
e para diafalar
para
çio cuSl para pensar, ' •
logar com dignidade".
^ Por conseguinte, o diálogo, fundamentado
nas relações mútuas, implica o reconhecimento
do interlocutor
qSfSSffl e do valor próprio
como pessoa. ^
reO cristão tem uma razão especiala para
vocação
dignidade:
este
conhecer Me valor e

/ ÇO-ürtSTO ÍJ-_ S_AKHa, Quãrtã-íeira, 2, de ouiu.ro d» 1SS8
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sobrenatural.do' homera. A JfSgfajpr Outro
sei son dúvida, considerar como uma forma de
ensinamento é mensagem implídta da verdade
lado, em virtude do Hisiéfio m Eüc*uu«e_v, aSo
evangélica, porque procura trazer aos homens
ignora a importância e a incumbência inerente ¦[
benerídoB doutrinários.
ordem
a
à sua missão, de'„'.;.,
tornar mais humana
-.. 1-;...-;-,
¦•
. .''.'.'¦. ¦•.;:"•:•¦' \Ítymm'Mfâ$ . -'¦'.' ¦ :v.-_ m;r...'. . •''.;
temporal.
;¦. > --..
>0 diálogo, tal cepo se entende, difere tam*
*'t
>
bém
da dispute e dá controvérsia, cuja flnalidaSe
os
crista
preciso^ pipísivjqtte toàos
/
é
cüá*
de
defender a própria posição e convencer' ':ao
o
diligentemente
e
preocupem
promovam
V: ', ¦
outro do séu erro.
logo com os homens, de qualquer categorifcímèjrí;.
séjàra. vendo neles>â; ^^^iitó^íra^rtio, 1
\.i Não consiste também propriamente na con"
acomodado ao proles» ê • tasturidsdç «« noí- • so\tâD_i»<';' •'_.;. .;•.
íroniação. á função do diaiogo é aproximar •
yr m£$$â^
,.;•,;
;•
y'm)
fazer com que se compreendam mais os interlc'^À
í
toek déélara 7^^n^^^i§MÍM^ ¦y, cutores. Finalmente, embora ambos possam asem virtude de sua missf o de iluminar i
pirar a convencer ao outro da verdade de sua
; podçâo, sem dúvida, o diálogo, por sua natureza,
o mundo com a mensagem evangélica o ue teu
nãrt tem é8teobj_fl«os ni»j sim um '"mi^m-r-y
¦ nir _á_mv'_6.'.CiçHtó':te^í»--'!«sÈ_^!_i-. _.
mútuo eny\. rid«^iÉáento^ v:
quer rutóão, raça ou cultura, se converto i
2 li-:Oi DIALOGO; DOtrnUNARIO
nal de fraternidade, qué permite e consolida o,
diálogo stócèro,
\'r\y,.-'m
. á) — Possibilidade e legitimidade deste diá..
my, ;.;.;,¦
. À'mâoe-afinalidade dodiálogo-tíâo«_>
;..-.'- fogo'.. ;-¦¦ >• ¦;. r'<:.ry r},
cluero outras formas de comunicação, como sio
Com freqüência se põe em dúvida a pró*
a apologética, o confronto dá discussão, nem
impede tampouco a reivindicação dos direitos
pria possibilidade do diálogo doutrinário. Tra* \.
dá pessoa humaria. Em geral a abertura e bene' ta-se de saber se para realizar tal diálogo sin*
cero é preciso deixar de lado a verdade ^Jíaolu*
volência de espírito, que são como què o funda*.
ta e se para qué seja iniciado é preciso uma
mento do diâogo, são exigidos para toda das*
¦ 'y.m
social.
-,;V;
se de convivênda
': '.
'.•';¦•'.''¦: 'yy-.
' disposição de fioimo sempre em atitude de bus*
¦ .'-r- r.'m, '"¦;';¦':'
:>.;,Y>'\ •»' ;:¦(''; ;¦(,
ca. Pode Indagar-se se o diálogo é compatível,
;.". ¦'
"agirr^spe»supondo-se. admitir a verdade absoluta, eom o
Este disposição de âidmo exige
convencimento de estar de posse dela. A dis*
tosamente, uma grande estima e uma ezpres*
e bondade para com os de*
; são de benevolência
posição de diálogo parece què está exigindo a
-btb^liSo'aé--podé'
coiifiiirin-*!» .•Vií".«pí»bPS;:.dúvida a^reispeito da verdade absoluta.
irMb^i7
não é reconhecido e aceito de boa vwitade,
yy^:y'
Será por outro lado possível estabelecer o
-yy'y'¦¦::':.
como tal. '••¦'.¦¦ ; ¦'
''V-.; ..¦¦'•¦'' '¦': /'.¦••'.v:-':-":- v :...-.¦ ¦'¦¦
¦'¦'.''. :• ¦
-;' ¦'• ¦ •
diálogo quando os interlocutores sio partida*
./¦•
rios de sistemas de pensamentos opostos?
Finalmente :a'vontede;-de':i!éáU-«r
Se qualquer afirmação só é Valida dentro
go e um modo eficaz comporta ama liberdade
de um determinado sistema, será possível um
mais bém compreendida.. A, verdade, diz o Va*
ticanó II, deve ser procurada de modo apropria*
verdadeiro-diálogo quando a discussão parte
do à dignidade da. pessoa humana e à sua natu*
de dois_idstemas diferentes?
re^ sociàiristo é, mediante uma; investigação
Analisando o concdto de verdade que mui*
livre, com a ajuda do magistério e do ensino,
tos têm atualmente, se deduz que a verdade é
da comunicação e do diálogo, mediante os quais
algo imanente ao homem, condicionada por és*
uns expõèml á' outrbS á.^erdade..flue-encontra-,
te e por sua liberdade, de tal forma que não
ram ou pensam ter encontrado,, para. ajudaremse mutuamente na procura dá veídadè é^unpã
pode existir outra verdade do que a que tem
sua origem no próprio homem. O diálogo dpu*
vez esta verdade conhecida aderir a ela firme*
trinário, conseqüentemente, careceria de fun*
mente com o consentimento' pessoal. .;
damento, já que os cristãos, ao náo admitirem.,
o princípio da permanência, defendem uma no*
O desejo deste coíóquió, se lê na cpnstitüii
ção de verdade completametne diversa.
ção pastoral sobre a Igreja no mundo atual, mo*
vido em direção da verdade pelo impulso ex*
clusivo da caridade, salvando sempre a prudênQuanto ao que se refere ao diálogo públi*
co é preciso ver também se è lícito pôr em pe*
cia necessária, 4ião exclui ninguém por nossa
rigo a fé de um grupo que não está suficiente*
parte..
'•
'.:¦
mente preparado para a controvérsia. i'
/: [¦;.
.'" ' I v.
:
A enciclica Eeclosiam Suam apresenta como j
Com estes anotações queremos enfrentar
três círculos concêntricos para indicar as três
i.iil as dificuldades anteriores.
classes de interlocutores: todos os homens, muitos dos quais não praticam nenhuma relirião, os
Ò diálogo doutrinário, que deve ser esta;
qüe professam religiões não-cristãs e finalmente
belecido com espírito de sinceridade e com um
os irmãos cristão^ não-católicosJParadidogar
com estás três dasses de tetertócutórés, Pádlo
profundo sentido de liberdade e respdto, veras
dòs;
união
sobre questões doutrinárias que de alguma ma*
a
um
três
secretariados:
VI
criou
,
para
neira afetam os participantes. Estes, os interlocristãos, outro para os não-cristeos è Outro para
¦' os não-crentes.
,¦:'..•¦'
:.a?.cutores, embora pensando de forma diferente,
¦ ' ¦'•.•¦ .yyyy v, ..:, ¦. _v' •;¦ m:-M •:úm.iym<m - m-a
procuram realizar com um esforço comum um
O estabelecimento do diálogo, sobretudo com
diálogo para melhorar a inteligência mútua, para
desenvolver e ampliar no possível os pontos de
os não-crentes, origina problemas peculiares e
convergência. Deste modo, ambas as partes po*
mesmos novos. Assim, algumas iniciativas novas, ¦
dem enriquecer-se redprocamente.
para promover o diálogo, os católicos zelosos da
verdade e dos bens da fé cristã, com igual solid'
É próprio dò diaiogo respeitar a índole pes- .
tude, poderão experimentar algumas dificuldahãosoai da busca dá verdade e levar em conta òs con*
des. Por esta razao^ o secretariado )?arâjòs
dições dos homens privados, as circunstâncias
, crentes _prètóndè propor- :ajgrçns prindpios _e,,
orientações, baseado hos documentos do magisparticulares de cada interlocutor, assim como os
limites entre Os quais se move na busca da ver*
/' ;
tério pontifício conciliar.
dade. A inteligência destes limites, vinculados a
th) aspecto apostólico do diálogo Paulo VI
indivíduos ou a comunidades históricas, dilatará
òs azámos para levar em consideração as opiniões
ocupa-se intensivamente em sua enciclica Eeelo*
siam Suam/ por meio do diálogo assim entendi*
é os esforços dos demais e aceitar os elementos
do; á Igreja cumpre seu deyer primordial de Heverdadeiros de cada sentença.
var a mensagem evangélica a todos os homens,
O diálogo, que consiste também na procura
oferecendo-lhes ao mesmo tempo, com plenitude
da verdade, careceria de toda força, se os inter*
de reverenda e de amor, o dom da graça e da
locutores não admitem que a mente do homem,
verdade, das quais se fêz depositária por Cristo.
de alguma maneira pelo menos, pode atingir a
Na constituição pastoral GawISum o» Spts,
verdade objetiva e entender algo desta mesma
trata-se mais do diálogo da Igreja com o mundo.
verdade, embora possivelmente misturada com
Não é objeto imediato deste colóquio à divulga*
erros, finalmente os indivíduos, com seu modo
peculiar e único de ver a realidade, contribuem
ção do evangelho, mas o diálogo que tentam estabelecér os cristãos com os que não participam
para atingir a verdade, coisa que os demais náo
devem passar por alto.
dá mesma fé, pára procurar juntos a verdade nos
diferentes campos da realidade é para soludonar
em comum os problemas mais urgentes do nosso
. Por esta razão, a possibilidade da verdade
tempo. A fim de avaliarem seu justo valor êste
não é somente uma afirmação que está em con*
diálogo entre a Igreja e o mundo, propõe o seíormidade com o diálogo, mas também sua con*
dição necessária para iniciá-lo. Não se pode du*
guinte:
viciar da verdade, postergando-a ao mesmo dia*
"Natureza e condições do diálogo:
- logo, como
parece que querem algumas formas
dé jrenismo. Mais ainda, o diálogo deve ter sua
1 — 0 DIALOGO EM GERAL. )
origem na obrigação moral comum de procurar
a verdade em tudo, principalmente no que se reEntende-se por diálogo, em geral, qudquer
ladona com as questões religiosas.
/
forma de reunião e de comunicação entre pessoas ou grupos e comunidades, com a intenção
Do fato de que cada interlocutor pensa es*
de levar a uma fcompreensão maior da verdade
de posse da verdade, náo deduz que o diálotar
ou estabelecer relações mais humanas, com esgo seja inútil. Esta persuasão não é contrária à
natureza do diálogo. Esta parte das duas pro*
pirito de sinceridade de respeito à pessoa e de
confiança mútua.
diversas, que 0. próprio, diálogo pretende
e aproximar entre d; o mais possiesenvolver
Sostas
O diálogo reveste-se de particular importân*
apenas
exige
vel,
que os pavtidpantes admitam
da e dificuldades, quando se realiza entre pes*
verdade
'
de
noção
a
própria de cada um pode
que
soas de diversas opiniões, inclusive às Vezes,de
com as demais.
colóquio
o
com
enriquecer
se
opinião contrária, que se esforçam por fazer desaparecer as divergêndas mútuas e aumentar no
Esta maneira de pensar deve ser aceite e
o
como
humano,
tratamento
simples
o
/
favorecida sinceramente pelos crentes. As verpossível
da busca da verdade ou também para colaborar
dades da fé, enquanto são reveladas por Deus, são
atividade.
de
em qualquer gênero
absolutas e perfeitas em si mesmas, embora se*
fiéis,
jam percebidas de modo imperfeito pelos sóbre
meditar
e
Embora todos estes deméritos, se incluam
conhecê-las
apenas
que podem
em cada uma das formas dé diálogo, como um
elas.
é
necesdeles pode prevalecer sobre os demais,
Além disso, nem tudo que os cristãos afirsário distinguir três possíveis classes de diálomam
foi revelado. O diálogo com os não-crentes
gos:
sinais
"7 —
pode ãjudá-los a distinguir e descobrir os
Encontros, a nível de relações humanas
dos tempos à luz do eyangelho.
somente, cuja finalidade é libprar o isolamento
interlocutores, criando
À fé cristã não dispensa a reflexão aos
e desconfiança mútua dos
"simpatia", de respdto e
crentes, com a ajuda da razão. Sobre as bases raum clima de autêntica
cionais da fé, o cristão é impulsionado a abraçar.,
de estima recíproca.
os postulados verdadeiros da razão humana, saiií Encontro ho campo da verdade, para trabendo com certeza que a razão não pode estar
em contradição com a fé. Finalmente o cristão
tar matérias de máxima importância para ambos,
melhor
compreuma
comum
esforço
sabe
buscar com
que não se pode pretender da fé a resposta a toda classe de problemas, mas conhece peensão da verdade e orientar seu espírito paia um
Ia mesma fé o espírito e o método com os quais
maior conhecimento da realidade.
se deve abordar tais questões, sobretudo no
—• Encontro no campo da atividade, cujo
campo do temporal, que é como uma grande
objetivo seja assinalar as condições para conseporta aberta à investigação.
guir determinados fins práticos, não obstante as
Quanto â dificuldade proveniente da coesão
diferenças doutrinárias.
interna de um sistema, é preciso lembrar quo
o diálogo é possível mesmo quando o. interloEmbora seja de desejar que o diálogo inclua
cutores estão de acordo apenas em parte. Se um
simultaneamente estas três modalidades, sem
força
conserva
sua
sistema possuí verdades e bens, aos que não aceidelas
uma
cada
pródúvida
tam necessariamente seu significado e.sua impria enquanto se procura.estabelecer relações
portânda, que dele poderiam desligar-se, é sufipessoais.
ciente esdarecê-los para conseguir seu consentimento.
Todo diálogo, pelo fato de que cada um dos
interlocutores dá e' recebe, leva consigo certa
"redprocidadc" que o distingue do magistério,
Nos homens, inclusive entre os distanciados
opiniões mais discrepantes, podem encon*
Pode*
é
enriquecer
disdpulo:
pelas
cuja propriedade
o

trar-se alguns pontos de convergência e comu*
nicação. Partindo da coesão interna dos siste1 mas, é preciso admitir na discussão diversos
graus de diálogo porque pode suceder que êste
seja mais produtivo em um dêlos. Espsdalmente levar em conta que as realidades humanas
têm sua autonomia legitima e que por conseguinte a discrepância nas realidades religiosas
não impede necessariamente um certo,consentimento nas realidades temporais.
Não se pode negar que o diálogo ô mais dlficü quando os interlocutores tèm diferentes no*
ções da verdade, e não estio de acordo còm os
mesmos princípios de razio. Se isto acontecer,
é próprio do mesmo diálogo tentar Chegar a uma
tal noção da verdade e dos prindpios racionais,
que pode ser aceita por todos. E se não fôr pos*
sivel isto, não se acredite por isto que o diálogo
perdeu todo seu valor. Nio foi pouco fixar os
limites dém dos quais nio é possível avançar.,
Nio é suficiente
motivo para estabele*
1 cer o diálogo. qualquer
Dificilmente se pode evitar o perigo de ré*
''pluralista" de nosso tempo,
plica na convivênda
isto é preciso preparar os fiéis para que saiSor
am enfrentar esse perigo, sobretudo em diálogo
público. Uma boa preparação será dé grande pro*
veito para a maturidade da fé. Em diálogo pú*
blico, os interlocutores têm ocasiãojleexpor sua
doutrina aos crentes, aos quais nio poderiam
chegar de outra forma.
O diálogo dos crentes e não-crentes, apesar
do perigo que traz por d mesmo, nio somente
é possível como recomendável POde versar sôbre todos os temas ao alcance da inteligência
humana: religiosos, filosóficos, morais, históricos, políticos, sociais, econômicos, técnicos, cultú*
rais em geral.
A fidelidade, com que o cristão aceita os
bens de ordem espiritual e corporal, pede que
reconheça estes bens onde os encontrar. Este
diálogo
' vènientespode tratar também dos benefícios pro*
das verdades de ordem sobrenatural
para a vida e a cultura humanas.
b —• Condições do diálogo doutrinai.
Para que o diálogo possa conseguir os fins
que pretende deve-se ater ás normas da verdade
e da liberdade: buscar portanto a verdade na
sinceridade, de modo que se exclua todo colo*
"instrumentaüquio doutrinai, que não apareça
zado" como se diz vulgarmente, como é o caSo
• do diálogo
que'pretenda atingir determinados
fins políticos. As dificuldades aumentem no diá*
logo com os marxistas, que multem no comu*
nismo, pela estreite relação que estabelecem entre a teoria ea prática, o que torna mais difícil
a distinção entre os diversos graus dp diálogo e
onde o que é doutrinário se converte em prático.
O cultivo da verdade exige também que
brilhe a claridade na expodção e na confrontação
mútua da opinião de cada interlocutor, não per*
mitindo que as mesmas palavras, empregadas
com significados diversos, venham ocultar ás
diferenças mas rim superá-las. Isto requer que
seja esclarecido em que sentido ambos empregam
as palavras, para que, tirando toda ambigüidade,
a discussão possa prosseguir corretamente.
O diálogo doutrinai necessite coragem não
'.
somente para expor coni sinceridade as próprias
opiniões, como também para admitir a verdade,
inclusive quando esta convence de tal forma ao
interlocutor que êste seja obrigado à rever, pelo
menos em parte, a sua própria posição especulativa e prática.
.:
Mas de nada servirá o diálogo, se riãp fôr
. preparado e realizado por. peritos, do contrário
03 benefícios do colóquio não compensarão os
perigos que podem surgir. Finalmente, a ver*
dade deve triunfar no diálogo somente em vir*
tude de sua força, devendo-se portanto pôr a
salvo e respeitar a liberdade dos participantes.,
3 — 0 DIALOGO NO CAMPO DA ATIVIDADE
O colóquio pode ter também como finalidade estabelecer a colaboração entre grupos ou
comunidades que professam doutrinas diferentes
<:
e até opostas.
É preciso advertir que algumas iniciativas,
nascidas em doutrinas Inimigas da religião cris*
tã, podem chegar a não ser já congruentes com
os princípios que as inspiraram, mas ainda, como
i dissemos antes, as divergências, que enfrentam
os sistemas em seus conjuntos, não impedem
que estes concordem em alguns pontos, Sobretudo as discrepâncias em matéria religiosa não
excluem de per si o acordo mútuo no campo
das redidades tempords, que, segundo a constltuiçâo Gaudiiim et Spts, reclamam autonomia
em sua ordem.'
Por último, no caso de não poder conseguir
uma sentença concorde no campo especulativo,
ser que se chegue a um acordo na práca. PaTa que o consentimento e a cooperação
Sode
sejam legítimos, exigem-se certas condições:
que o fim a que se propõe o diálogo seja um bem
ou possa reauzir-se a um bem, que aquilo em
que estejam de acordo os interlocutores não seja
causa de colocar em perigo bens mdores, como
são a integridade da doutrina e os direitos da
pesàoa: a' liberdade civil, cultural e religiosa.'.
Para ter segurança de que se cumprem estas
condições na realização do diálogo, é preciso
atender ás atividades que os participantes se
propõem para o presente e para o futuro o,
sobretudo, as experiências do passado.
Da oportunidade de tal cooperação terá que
julgar, segundo as diversas circunstâncias de lu*
gar e de tempo. Embora caiba aos seculares pon.
derar estas circunstâncias, contudo cabe à hie*
rarquia vigiar e intervir, deixando a salvo a legítima liberdade e a experiênda dos seculares,
quando a exija a tutela dos valores religiosos e
morais.
As normas seguintes devem considerar-se
como corolários da natureza e das condições dp
diálogo. Terão que ser necessariamente gerais,
devido às diversas circunstâncias regionds é
também porque a aplicação dos preceitos particulares aos casos diferentes dependerá da prudênda dos pastores e dos fiéis. Existe, por exem*
pio, uma grande diferença entre os povos que
conservam as antigas tradições cristãs, os povos
aos quais ainda não chegou a nova do Evangelho
e aqueles que, sendo cristãos em sua mdor parte, são governados atualmente por dirigentes
ateus. Convém esperar, ainda, o fruto de numerosas experiências, que no futuro aconselharão
orientações mais oportunas. A dar normas gerais, adaptadas às circunstâncias locais, será incumbênoa das conferências episcopais.
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CiTOIICAS

CORREiaDAM^^

1:° Caderno

PM DO CONFLITO NO
SAMBA DA mATOlM

E^ulsãaievà
lavradores
:a^presicteW\'.'

Um .brasileiro
na Academia de
Ciências Morais
e Políticas da França

'SAO PAULO
(Sucvírsial)
O delegado Mirabeau Uchoa, titular'¦ da:2Ò.a DD,
_ Assinado^pof,1^300 pêg|
tomou depoimento!, ontem, no Hospital da Polícia
soas, eçtre as w£r% 0 eai|
Militar,,. do.-;' soldado da PM, Ricardo Paixão dos
deal-árcebisRò jAgnete Rõík
Prazeres, envolvido no tiroteio ocorrido na^quadr^ v i
si; òbi^O auxiliar T). José
Thurler» o bispo de. Já^W
do América.Futebol Clube^ durantei>um èn§aio;;'dàti,;
A 28 de outubro prfoimo
D.. Arthüf Trothls, ierá:;*«i|Escola de Samba Unidos de Vila Isabel,ífluando,iV_.x.j.
o dr. Alceu Amoroso Lima. agente federal íoi assassinado e outras cinco
pessoas
:. tregue hoje ao presiden^
tomará posse, em Paris, saíram
f$w.
Costa e Silva um dócumeM'
¦•
y-.7
V'.'V
.feridas.;—
"membro
_.
-¦.;
associado
como
to denunciando a ameácAt
.
come-]
O
depoimento
hórás.jrj
cerca'de
três
durou
:^0jg«nflijtóÇ;
estrangeira" de uma cadei•—¦
de. èatpí^sSo/^
çou às lí) ,e, terminou pouco antes das 19Thoras
ra na Academia de Ciências
làvwjdòrèsvd*^ ^nta;!^
de
e, foi considerado de muita importância pelo dele- H^H
V í£__1_______í
___&*____ BP^5^*ÍÍ&ÍS3e&HÍ ^H
Mora'is e Políticas da
do Sul das terras qu-ft
gado dá120a DD, qué não deu divulgação, ao Â texto
França.
nesta cidade^ t-^
ocupam
','
'v>. -7
do . mesmo'.'.V
O único brasileiro que até
,
O docunientò,; fatítulaM*
Amánnã» © sr. Mirabeau Uchoa deverá receber
aoora já havia ocupado ésse
Clamor de Justiça, revel^:
posto foi o imperador Dom os laudos dos" exames, das vítimas è encaminhará
que os. lavradores paasanii
Pedro II. Na oportunidade ao _Instituio;> de Criminalística a arma do PM, que
por grandes dificuldades^
da posse o dr. Alceu faní foi apreendida.
......."
os proprietários das,
que
"A
tnum discurso sobre
terras
querem tra^jfer»,
'>
fluéncia francesa na cultu*
testemunhas, consideradas
O soldádOjRicardç, em
má^las em pasto para en-g
ra brasileira". (Telepax)
l^l&aiBigW
____W_________Wm_____^___\^km_m___m
dè grande importância. As >¦
seu depoimento, apresentaéorda do gado. Foi assinaflft t
*_
mkW__%____
mm_-_-____\,
§mffl__\___\
___m
duas. pessoas assistiram ao WÊ
H do, também, pelo presiden»,
_t__
_WÊ_______WÊ__W_wr' ' _M
se como. vítima, mas os dete do Sindicato dos Traí»desentendimento entre o :
,poimentos dej .'testemunhas
Semana de
íhadores Rurais de- Sânt«
— em sua maioria funciosoldádo.ds*PM.è o íánter**
Fé do, Sul,: sr. ÍVancb Ain
reflexão teológica
rieiró desde,o Início. Ó de- _WMffl__W_________m
nários da?Í0>"DD,vque es_________
___W__m
mw
ves, è pelo advogado da
t.y'___W__\
tW&w
delegado Mirabeau Uchoa
tavam no ensaio da escola
mm
'
.Frente Nacional¦~ã$:__à_kt.
conciliar le*($^M_Wt;
—'
o
inquérito
A renovação
terminar
verá
a
complicam,
samba'
de
%_____]
m .lho, sr. Mário de Carvalh*
hf
"e
vantou continua levantanainda está seínána, encami- ¦
situação dó PM. 'O fato de
de Jesus. Duzentos __é_tt)è>do uma série de problemas
betos atingidos pela; ame»»
nhando-o à Justiça. Uma
várias pessoas terem saído
teo»
reflexão
da
no-campo
cópia será entregue ao geocrimioo*
feridas,
de expulsão débcaraiM'
qUatído
ça
vêm,
'de
inteiro
flica; no mundo
Seguçí>
neral-secrètário
suas Impressões digitais n*>
60 — lanterpeiro Pascoal
*¦
____M
_____Wí^^<^y'^W^I_______\
_____»*¦
____u
_____*
repetindo-se encontros de
"documento.
;|V*
•
¦
ràhès.,
;,l,<::
7,_ :s*.,'rV
Ray alho da Costa — fêz
'¦¦¦; 'VÍTIMAS:
__WÊ7_fÍ
Hüi
^I
I "O
especialistas da matéria,
y':7.yy
. ínanifesto,
cinco disparos, fàz com
mas até o momento o Brasil
¦HmHI
¦ •que::;;":' y7 '¦,'.
W_____Wm A_,
_____l
Mm^^M^M¦ mmmWk
'
¦ ;¦¦-¦¦¦ " •- ¦.
que as autoridades policiais
se colocava quase que ex¦•¦;.*:•*¦ ¦.}
./;*¦¦:.
,-.'.--v..z:'. ¦.';:?.:.,,:-:¦._ ¦¦¦:¦.::.. ..-.¦'¦
. .¦'¦ ;¦ ¦yz:y'z:,.íT-.i-z'[V.a .,.¦„: .y '¦
:.¦:•'.
Hoje serão ouvidas pelo
clusivamente em termos de
acreditem que outra pessoa,
:"A angústia a que tom.
delegado Mirabeau Uchoa
importador de conclusões
talvez o soldado da PM,.televadas cerca de 80 famtteolóflicas. Dada a necessias demais vitimas do con- ' Cisnes suíçoijumentatgm a freqüência de crianças no Campo de Santana,: mas recusam cardápio especial
nha feito uso de arma.
llás dé lavradores .'*>. áprots
dade de respostas nossas,
acimadameiite' 350!'t>esVm»—
flito, qüe são a radialista
ano
passado,
começaram, no.
— em regime de parceriif
Eduarda . Araújo. Monteiro,
DILIGÊNCIAS
MAIS
coas tentativas de estudos
<>A1HSnntann,
Wnltfr
po município de Rubinéia}
letivos de especiulisliu. Em
na Comarca de Santa Fé do
cílio Genésio e Jorge MonHoje, o detetive, Artur
outubro próximo terernoí a
Sul, Estado: de S. Paulo—
teiro. O.sr, Duclerç Dias,
da
Neto,
chefe
Magalhães
de
experiência
primeira
vítimas da seca, ameaçados
Escola
de
da
¦maior amplidão: a Semana
também
DD
e
da
20.*
presidente
SVIG
de expulsão da terra—moSamba Unidos de Vila Isauma das testemunhas do
de Reflexão Teológica sobre
bilizou homens respohsávélj *
bel; préstaíá novo, degoicrime, realizará diligências,
o Problema da Secularizaè de boa vontade em defesii
¦, \ ;v' V:r:- '.'•'
•¦; „'¦' i
mento; V •. .^. •
ção, promovida, pelos jesuíno sentido de localizar duas
dos primidos, o 'Slndl'*
e
tas de São Leopoldo preTAIPÊ/
FORMOSA.
(FP
dos trabalhadores, rè;
Com, nove perfurações
vista para os dias 21 a 26.
Reuters - CM).'^'Inundações ^&io
O vigia Manuel, zeloso de sua"função, está; deceppresentantes dò ECÍvó.dos
produzidas por balas de cá.
torprovocadas por chuvas
dbls')rámicjpló^ *vlgWos,,¥
cionado: os casais de cisnes que se encontram há
Tffirè, 40, o corpo dé um
rèaclaisf
pelo
píovocadàs
pastores, o próprio bispo di
alguns dias nolago principal do' Campo de Santana
Voluntários
homem branco, aparentan*
Tufão Elalne.-causaram, on- Diocese de Jates. Em seguiespecialmente
desprezam
a
comida
comprada
para
do 20 anos, trajando'calca
tem à noite,,a morte de 23 da. a êies se juntaram ~'eü\
em Macapá
êies. Manuel não consegue esconder
tristeza _
aafl, camisa verde e .sapa*
pessoas no Sul de Formosa, busca dé uma solução paiíà
' ¦'¦ sua
'v
*
,-Vj '¦ u
diz:
i
numerosas, o problema social, o sr. seencontrando-sè\
foi
encontrado
tos
pretos,,
O Voluntariado de Pro— Não sei se os'.bichinhos,èstãò.éstranhaiido o
outras desaparecidas. Apro- cretário da Agricultura det
ontem na listrada do Camoção Humana e Social da
Ijdraàiaàménte 4 mil, nó to- Estado de São Paulo, 'a
to-ilío, em Realengo, por tempo ou ainda náo se acostumaram a subirjajrampa
Conferência dos Religiosos
tal, encontram'» em desa- Confederação -'"afia'
ilha, onde-deixei uma 6oá quantidade
vai
paraa
que
Delegada
rwüciais
33*
da
organizando
está
do Brasil
"a.
brigo, pois, mais de 220 re- Íhadores. Agrícolas Tratíte
o
os
homensdisàeram
de
eles
tudo
edmém.
que
que
dessa
e
Distrital. O cadáver en-,
mais um grupo que,
anúncio Frente Nacional
Segundo
Sidêrtcias,
,i
do Tíaba»
vez, trabalhará na Ilha de
coritrado apresentava, as
óficiaj, ¦ foram* totalmente , iho.».^. :y
Unv. fato alegrou .bastão"
um presente à,Guanabara
'pelas ág-áasfA';
Santana, em Macapá. O grum^im
mesmas características do
déstCTjldas
te o antigo vigia do Cam* . do povo de Zurich-Sulça.
Mais adiante-, diz o do»
po é formado por duas freicòrpò- dó traficante dé tócirculação ferroviária e io'^ff_::,
Outono dé 1968", E Máv
po dé .Santana: á'ireqüên-i
ras e três leigos, um dos
cumento:
(MISSA DE 30.° PIA)
; l"¦¦¦ <:¦ ;.y í.;
;
"Ê
éjn*
doviária.estópaialisadá,
Jorge Crispin, ássasw
cia Já estava bem niaior
nuel comentou:
muito
«*À
Sua família agradece com grande reconhecimento a .ricos*
'
quais engenheiro. Trabalhaface das inundações e dos
circular 120, de- ^ .
sinado naquele local, sextadepois das obras de melhoImportante, uão acha? Não
rão três meses na criação
todos os muitos amigos, que de algum modo se expressadeslizamentos,de terra.
20-8-68, do Báhco Cehtíai
ramentos "feitas pelo; dire*
seiném onde vive esse po*
feita 'passada. - Os pulsos
áe uma fazenda que funcioram, confortando-a, por ocasião de seu falecimento e
reconhecendo o emperjíp
tor do Departamento .de
vò, mas é gente legal";
estavam marcados por cor;
narâ nos moldes de uma
comunica que será realizada a missa, de trlgésimo' dia,
CHUVAS que destroem; mento da máquina admi*
e,
agora,
a
afluêndois
Parques
Disse
o
vigia
os
v
que
Mais
dás, arame ou algemas e.
cooperativa agrícola.
amanhã, quinta-feira, dià 3 de outubro, às 9h30mln, no
nistratlva no problema da
altar-mor da Igreja de São Francisco de Paula, no Largo •juíito a. cabeça estava uiíi' cia de visitantes, aumentou .casaisi ,de;cisnes brancos
oito pessoas preparam-se
Na yenezüela,.; taihbénu reforma, agrária; rquerdll?
mais com a chega*
comendo, quase
muito
riã^.yem
esta
turma.
1940
integrar
Francisco.
.'
;
de
São
para
cartaz com. uma caveira
calrair ontem pewdas chu** senvólver função construi
'
da dos cisnes. .
nada, embora, tenha forne.
O Departamento de Assisvas.. tejéfljenós BOO pessoas^ tiva, ao aceitar r,,désiflà
desenhada sobre duas tíbias
¦ cido a alimentação, que o
Ontem,..
durante.,todo
o"
enCRB
áa
tência à Saúde
Já ,se encontravam ao desa- histórico que se. nos' aprecruzadas,
com
as
Iniciais
dia,
a
Zoo
informou
ser
era
quantida-.
grande
turmas
própria:
via regularmente
brigo nó início da noite. |Io sente para eliminar o atra.
.
i
EM.
acompanhade
de)crianças
agrião,
alface,
e
vivita
,
pão
de voluntários para serviço
. de Bacha'quero, os
bairro
•íPara
so tecnológico e a estagnababás.
das pelos pais e
os policiais da Dls«
qu,e ;.(umà ; esipècie/^dè.avelá^,
'cómèm,
periódico nos pontos mais
foram mais gra- çSo dó melo rural-Biíslltír- '
prejuízos
os
O
tani*
foram.
cisnes.
Além'
disso,
VÇP^
interessados
trital
de
Os
Realengo,
respon.*.
Brasil.
do
ves. As-çhuvas provocaram, : .ro.'^;* .<••;¦ .-oir.-:-".:.:¦}' tf.4,
tempo estava quente e as
bém, os peixinhos do lago
sáveis pela elucidação dos
poderão informar-se na
ainda, d tránsbordamento
do
Camela
está
frondosas
árvores
ea.
grama,
quando
E mais adiante 1 meni *
sede, à Avenida Rio Brandois¦*' aSsássínibs, éstâ hados Rios Tamare e San An- '
de
Santana
davam
som*
bem
verde.
po
;
co, 131, 9.° lindar.
cionada
em;Bacircular, no capi»
dares", êste'11timo
veiido unia guferra entre
bra" acolhedora, atraindo;
O Departamento de Parchaquero.. As primeiras no- ' tulo V, autoriza financia*
(FALECIMENTO)
traficantes de tóxicos pela
dezenas, de pessoas. •
quês. colocou-de<fiscal no
ticias dão conta de grandes
Campo de Santana guarMaria Capitolina Pires de Souza disputa de pontos de vendestrulçõeS de criações é la- mentó para a aquíslçfiò^
V GENTE LEGAL
da. A marca nos pulsos é .
das-noturnos, durante todo
imóveis rurais, em lojtes,
vouras. As autoridades estão
Campos, João de,Souza Campos, esposa, um ardil üsádo pelos mer,ó dia é'a noite, em/türnos
MILAGROSO P. RÉUS DE
comitês* com. vis- para pagamento -%6
formando
das extremidades
de seis horas cada dupla.
píiizo
evacuar todas as
ta a
filha, genro e netos, Maria Rosa lia Fi- cadores,. ^ló vlcló para des- do Numa
SÃO LEOPOLDO MS.
Um fica permanente^ em -pessoaspoder ainda se' encon- de até 12 anos, enquadran- ~
grande lago foi colocada
a.jpollcla,
como
tamr
pistar
que
Dlrce agradeci o grandt mluma placa ¦ pplo Departa*
voltado lago onde estão os
tram nas àmV.átinsfidas- do-se,. portento,, os lav^alagrt.
7262
gueira de .Melloe esposo é Mu ri Ho de bém o" cartaz usado oom as ...mento
.dé:.Ea^usaJiahL.bii- „xi,srtft°. I ^fláírit" Ja_.flutr.o,.. •pfelo" véndâvàl. Na Còlôm-, dores de.
Rubinéia nessa
mm_______m_----Mm^miam
Souza Campos Junlõir, esposa e filhos Iniciais . JEM,,. párá""fàzér" dizeres: "Estes cisnes; sãd gercorte5todo o campo.
bia também chove .torreri- previsão.
crer, que, os matadores são
*«t
~
Sio. Antônio
cialmente,
principalmente
:
cumprem o doloroso dever dè comunicar da^pOllcía.-'. r'"
O grupo que assessora os
Bogotá,
São
em
BúcaramapTadeu
São Judas
o falecimento de seu querido esposo, pai,
ga e Medellin. A estrada de * lavradores, bem ; comovi©';
ferro
entre Barranca Benne- Sindicato, a
Praga
de
Jesus
Ao Menino
Fèdèraçãò^à
sogro, avô e bisavô — DR. MURILLO DE
ja„ principal cidade petroAgradeço a graça alcançada.
Nacional
do Traba^
lífera do pais, e Bucarajnan- Frente
ADELGICIA. 1937
SOUZA CAMPOS — e convidam òs^pága. foi interrompida pela lho, a Secretaria da Agrii.'
queda de uma ponte.
rentes e amigos para o sepultamento a
cultura, o Depàrtariientp ftè;
PADRE PIO
': ':'lil ¦
'¦ ¦ ' ¦''
Assistência ao Cooperatirealizar-se hoje, dia 2, às 11 horas, sainPor uma graça alcançada. —
:¦ .. ':VV:';
A. L. T.
21926
, vismo e o Banco Nacional
do o féretro da Academia Nacional de
SAO PAULO e NITERÓI (Sucursais) — Mais de mil
de Crédito
Cooperatíyp
radioamadores dos Estados de São Paulo e Rio de
Medicina, à Avenida General Justo, para
A CPI que está investiADRIANA LOPES
S/A, decidiu para melhor
tenontem,
Janeiro
estão
desde
trocando
informações,
96797 gando os colégios e orfana- tando localizar o
- DO NASCIMENTO
organizar os trabalhadores
o Cemitério -de São João Batista.
padre João Mayérs, que foi mordido
*..
tos subvencionados pelo Esum gato antes. de deixar a cidade de Pilão ArN.
Agradece a S. Judas, a "A
fundar
por
a Cooperativa Mistado prosseguirá suas ativlSenhora da Cabeça —
cado, na Bahia, sem saber que o animal estava hidróta Agrícola de Santa Fé do
dades, hdje, visitando mais
--.
Serra de Deus Francisca
¦
;
,
-,,--(
¦
¦
.
z7,
fobo.
.
\
,
SAO PAULO (Sucursal) —
Panla de Jesus" a Sto. An.
dois dos 46 estabeledmen"Devolveram os ievólver«_e_ Sul Ltda., para possibilitar
tônio e as Santas Almas do
tos de ensino que estão sob
ã~ãqülsrçlõ~da terra, em loinformar
vi.
mordido
Tentando
ao
O
padre.foi
Purgatório, às graças recepor
algemas pertencentes à Sécontrole dá Fundação do
gário que deve procurar so-._... um gato. de sua propriedade
bldas.
tes, e assistir os lavradores
cretaria de Segurança, > em
Bem-Estar do Menor. Os
corros urgentemente," os
e que posteriormente mor. . poder de cada um como carRio 1.M0.68
em todas as fuses e nÍKeJU^
indicaram -reu atropelado. Ao ser exa.
nomes .dos orfanatos sôrn^-. radioamadores
13522
ga funcional", e ainda se' "Bem sabemos
minado, constatou-se que o
a grande
que padre Màyers deixou
te serão conhecidos minuguir à risca a resolução
animal
com
hidrófobo.-As
aquela
baiana,
cidade
estava
falecimento
o
Marina Schindler de Almeida comunica
tos antes da salda dos depuaprovada,
tarefa
frenno
dia
23
ou
seja,
temos
que
pela
autoridades de Juazeiro so.
destino a, São Paulo, dirL
N.S.a PERPÉTUO SOCORRO de sua adorada mãe e convida parentes e amigos para o tados, através de sorteio.
"só cumprir a lei,
prender
te
no
desenvolvimento
do
licitaram
auxilio
dos
rá.
'da
marca
o
um
verde,
gindo
jipe
seu sepultamento hoje, quarta-feira, dia 2, às 9 horas,
apenas em flagrante delito
E SÃO JOSÉ
O presidente
comissão,
"C" dó Cemitério São Frandioamadores de todo o País
Tqyota, licenciado em Jua.
espirito
comunitário
entre
féretro
da
o
Capela
saindo
através
ou
mandado
ex-.
de
Por graças aicançadai. LOUR.
afirmou ter ficado estarrezeiro.
para tentar localizar o reas famílias dos lavradores;
13524 cisco Xavier (Caju) para _ mesma necrépole. 7267
DES;
por autoridade comtido com o que constatou
ligioso. O Vírus dá hldrofo. pedido
pe tente, até que o Governo
bia—: neótrópico — mani.
junto às autoridades párfc a
no Instituto Arruda Camaatenda as reivindicações da
festa.se à partir do oitavo
ra, em Jacarepaguá, duranobtenção rápida de tl._3r
classe".
Foram
estas'duas
dia até o prazo de 2 anos,
te a primeira visita de ins*
das principais determinaciamento; junto ari. pMr \
não causando antes nenhu.
feita
sexta-feira pasdos lideres do movições
peção
ma
na
mudança
prietários, para que assuPROCURADOR DO ESTADO
pessoa por.
sada. •
mento paredista greve brantadorá. •
mam responsabilidade. na
(FALECIMENTO)
No instituto Pasteur, em
ca durante a Assembléia . efetivação
Outra CPI, a que invésda reforma agra1
São Paulo, é grande a ex.
tiga irregularidades ma rêGeral dos funcionários da
ria,. comprendendo que a
entre
os
funcioArethusa de Siqueira Cavalcanti, c om pesar participa o falecimento de seu
pectativa
de hospitalar do Estado, vinários pela possível chega, Policia Civil de SSo Paulo
propriedade é válida quanquerido esposo e convida parentes e amigos para o sepultamento, hoje, dia 2,
MARACAIBO (AP-CM) —
sitou ontem os hospitais
da, a qualquer momento,
que permanecem ainda em
às 16 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n.° 3 para o Cemitério de
do tem função social, (art.
Sete passageiros morreram
Miguel Couto e Salgado Fido padre Mayers. O Pronto. assembléia
SSoJí^ãoBatis^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^!^^
permanente.
e 17 outros ficaram gravelll,,da {.vnstitulçÇo
lho. O presidente da co*
157,
Socorro contra a Raiva in.
O presidente da ¦ associamente feridos no desastre
missão, sr. Frota Aguiar,
formou que,o padre até as"
Federal, 19&7, em. consó-.
últimas horas de ontem ali
com um ônibus que, dedisse que a impressão reção que presidiu a reunião
nância com a doutrina da
não havia aparecido. Tamsenvolvendo grande veloagradeceu a presença maclcolhida em ambos os hosIgreja); junto a-tôda a coa
Liga
Brasileira
bém
de
cidade,-capotou. O veipitais era razoáveis, assinaça de policiais é associados
com sede
Rádioemissão,
PROCURADOR DO ESTADO
munidade — camponeses,
45
culo
transportava
pes, lando que a administração,
em São Paulo, não havia
do interior afirmando que
rude
Valência
assalariados, cristãos è não*
soas.
Saiu
não
embora
seja
a
deseja> recebido qualquer informa, "estão conscientizados da
(FALECIMENTO) V
mo apMeirida. O acidente
— pois tqdos comda, não chega a compromecristãos
o
do
ção sobre
paradeiro
'
impóítâncla do movimento
ocorreu entre Merida e Bater os serviços médicos ofi., .
padre.
Geraldo João de Siqueira Cavalcanti, senhora e filhos, Antônio Augusto
preendendo a--justiça da
rinas. fy Polícia atribuiu'' à
e da necessidade de união
ciais. Novos hospitais serão
de Siqueira Cavalcanti, senhora e filhas, José Francisco de Siqueira Cavalcanti,
distribuição das terras, po^
do
seu
causa
falta ^e freios a
querido
inspecionados hoje, também
senhora e filho, com imenso pesar, comunicam o falecimento de
para que a classe vença em
demos
ter à esperança de
o sepultaacidente. •'
V
através de sorteio.
suas reivindicações" e agrapai, sogro e avô, e convidam os demais parentes e amigos para
reformas de que
fazer
as
n.°
Grandeza
Real
mento, hoje, dia 2, às 16 horas, saindo o féretro da Capela
deceu também a presença de
carecemos sem violência íí96799
3 para o Cemitério de São João Batista.
representantes das milícias
sica.
(Força Pública e GuardaCaso contrário, é cohyeCivil), esclarecendo que deiniente
repetir a advertânxava de citar seus nomes
LONDRES (FP-CM)—Um
dos
bispos brasileiros
cia
"para
(FALECIMENTO)
avião a jato caiu ontem à
que êies não viessem
na IX Coníerênreunidos
a sofrer prejuízos em suas
'
tarde perto de Crewkerne.
"Camberem julho ulNacional,
cia
Trata-se de um
corporações, em virtude de
A família de HELENA CRAMER cumpre o doloroso
(MARUCAS)
"Sem isso, a violênra", da aviação militar britimo:
suas dependências hlerárÁtalá do Nascimento Motta, Atila do Nascimento Silva
dever de comunicar o seu falecimento e convida os demais
tânica. Segundo as inforcia cedo ou tarde poderá
e de organização".
iade
comunicar
qulcas
dever
p
e família, cumprem o doloroso
mações, pelo mé os seis
12
2,
às
dia
o
sepultamento
hoje,
e
amigos
ser inelutável e de fato è
bisavó
íoi
avó
e
para
sogra,
assembléia
Entretanto a
lecimento de sua adorada mãe,
pnrentes
pessoas morreram no acihoje,
sepultamento
seu
o
das tentações do mo*
uma
convidam
MARUCAS
e
SNI
do
P»ra
1,
agentes
vigiada
n.°
da
Capela Real Grandeza
por
para quarta-feira, dia 2, às 13 horas, no Cemitério de Sáo Fran- dente, entre os quais os cinhoras, saindo o féretro
mento."'
. , V V
do
aparelho.
Exército.
e
do
Et
tripulantes
co
191S
96798 cisco Xavier (Capela E).
de São João Batista.
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Assassinado
;:com 9 tiros •.;
calibre 45 v
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Tufão mata
23 pessoas
em Formosa

USNWNAO comem
MENU ESPECIAL W
VIGIA FICA TtiSSTÉ

ATOS RELIGIOSOS

SÉRGIO LIMA DE BARROS
AZEVEDO:

DR. MURILLO DE SOUZA
CAMPOS

GPI repete
lioje devassa
em orfanatos

RÃDI0S NOS ESTADOS
BUSCAM PADRE QUE
GATO IMC0MOBDEU

Greve da
polícia pode
se agravar /

ONDINÁ SCHINDLER
DE ALMEIDA
(Viúva Dr. Helvécio de Almeida)

DR, FERNANDO MÁRIO DE SIQUEIRA CAVALCANTI

Ônibus sem
freios
mata sete ;

DR. FERNANDO MARIO DE SIQUEIRA CAVALCANTI

HELENA CRAMER

MARIA GONÇALVES DO
NASCIMENTO SILVA

Seis morrem
quando
o jato cai

o Cemitério

:'#V

-¦•.'

-

¦

- *¦ *.*-.¦>-.*.*..t.*-.w___.»*._in« _...- .._._> *.. fr / f i\sr,igWiaíirtfiiifimit]iÉiiiiiiiiii 'nr riir? 11 it miírr ii^niTír«rfi' mifira iriimfiTíin ~

• -"^.^«^jf^f,.
.—...f-vjh s*h, ^-_-f... -*_^r •,'J*»*Akijí- í-í-c-V j*S*__*+_A**'}s. ¦^gt^'/^ir^C'^*\^fwf' _____^______-__^_^_h

..... _.._._¦'

.

's^ ny,'

- S

l

¦
¦

_W____ÊÊWffl_mÊÊÈ_7_:4m 1
m__.*___ ¦

Wm

¦MÜ".

I

**i*-» •» my <-p. -f -a *¦ -¦ «• " ¦ ¦
5"» ¦»**•
fP PJ W STTJ^-J^STBTST!

,h»jhi#-ain»»o^<-t»n»y» -y#p>»# rv^»»^y*»tf>i*-)g-fiprw»,l»yT¥wyT ^»»>n»fv»inf>ffy»fftTTT»T?^g»»','*»,','T'

"

¦

>•..

'¦¦-

:

¦,

'f*'Y„;r>.-

i 11

COàmo DA MANHA^;Qu^-*ir8, 2 de outubro #^96-*

l.p Caderno

a

¦

I

II

»

TERGAL VERSO

'PAt^^VG
•4M:.-.- ,-ff-v v ,-JS,V.' '-V- í:i ¦-

fÊmmmm^jB^gm^gmmfigfifâijjij^^

mt4ãmÊiê&&àmWsÊÈM W$--

fl

PU I^BPvl

m&HÉé&ÈfMmk&wêh-'M

'<

k ^W '

BHi^ t

HA ESPLANADA

ti

.

' < /1

• wm! ¦

BPH&&Í&;-1;^

• X roupa do momento
em tòdaa aa eom • te*

4J

¦¦'> ' 1.¦¦ Ir^TiT'^TiiIffiTmrilIniiriTl iTTTirrr PV
J3^^ÊmwBmmmmmmm^^Êk^^^&mf't V m
WÊm WÊÈmm
única, ,B

via decretado intervenção
BELO HORIZONTE (Supovo em uma lijta
no (5ri|o, marcando ejelções' cpntra um inimigo «onjum, >^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mmWÊ^-'^-'!Staírv&^H^ J.--^jryi^fÜP- ." * >'- 1 -j
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Hill
^'çldádí: Industrial de Cqn- para dentro de noventa dias. -.- que é a ditadura-mantida
Idêntico
í
òntérh.
haIniciaram,
tójiem
próce-Jimp»to
im» jípve geral reivlndi- /viav-tidò'-.á. Zjiljsgaaa.com
No«sA união tem sido a.
de 50' por , rçláçlo! ao Sindicato dos causa,', de aoeio êxito, endaido-"auiiiiénto
"de.vencimentos.O Bancários, na úlüitia sexta- quanto que a íôrça tem si- ¦ mÊmmp*^Bm^mnm^m^m^m^mWÈÊÊf&&ÉÊ^^
«ntò
niÒviméata começou ' pda , • íé^V(^^«?;<i(»-»téçyen-' do o argunwmto dòe patrões
e da ditadura. Quando ílei
manhã,1- na Mannesmann, ção partiu do próprio miniscolocam seu# agentes na
à-pedido da direção tro Jarbas Passarinho.
m^í,
''empresa
irua, criam em n6s a' neíesíoi suspenso e
dtt
.- -JjtàtòMÜfo.»'
V'&toíc^òs¦¦'•.¦.;-''
4e-ui»i|cv¦".,,',..=', -.,.
15
reiniciado
às
iftfvaménté
'¦'
'Â'
• d^de
;-.}-" ¦''•¦¦ '¦ . '
rejiptp-'
¦
'.¦-.'¦¦
.
.as
íádaí
Abrais;
partir
s&i;noss«lwU:camlnhapaWléas foram parando uma . . Os baheérios dè Belo Horá a vitoria. O contando de
rf^üfierAs -W-hoíàs, tMas ri?ònte, que iniciaram uma
v^
grew, que é t integração bw88^^BB^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BF^^-^^^*w!t^ '^•¥'*Pw^^^-*^^'iwi'^^!iw&^ ^^i-isS^^Bl^^^^^^^^^^M^^^^^^B^^^^^^^^^B^^^^^^^MSiwwtww^ *''-'
a» 'indústrias de Contagem' greve seiía-ítira rdvindicando um aumento de 32
de nossa força, tem trabaj*w estavam-'Inteiramente
'¦" ';'
v'"f^'l'ÍL*''i^jir^-:^'-fr^lii^MH
&'-^l
**^3f*ii*r''l
¦ -' ¦ ¦
lhado coerente com a posl- BB'»!!
por Cento contra pi 27 por
péifrifllsa^.-V'-'.
- J*a parte da manha a Po- - cento «íerecidos pelos ban-- ' ção. tomada na. awembléià ^
de greve (dia 28). Nom-»
Helau Política-realizou vá- quelros, parecem ter-se aniluta sá. íindará com ò atenria» Intervenções com bom- , mado com a grjeve dos mer
O movimento
dimentò de todas ás reivin- /¦
ba* de gis ria porta das íá- talúrgicos,
•
brieas; Em frente à Indús- te m. conseguido . para- - dlcáçÇesi¦: ,>., "^n
Usar
70
ati--.
cento
das
por
Vsotem os colegas presos' .
fci*i:M^^^*«-V^
^k^P^I
©j*rárips;íoram presos e le- vidadèa bancárias desde ,'irfjíi'.por-cento pfttt-.fll^ BBly^BSBiflBB^^^^^^^^^^^^^H t h»t{v
^B^^^^j *
vafos para' local ignorado, sexta-feira, permanecendo
morrermos de fome — U*> .
dp mesmo modo' ontem.
bértem nosso sindicato •--•.'_¦«ft,carrbs da Polícia Mili- •Com
multe* agências feiu.JJtx, deles é o operário
abaixo a repressão * o ar- ,
atendimento
chadas
é
préí>'^BraffiiM||M
Bfl
Wilson de > Araújo Leite è
rôcho.
1^''' ':--:
cario
ejri
outras,
à
tarde,
o
' A Imprensa está oontro- 'r^ •¦.•,.¦-¦¦:.-¦•;• ¦.-.¦'¦• ¦.:.-í..--í;-y:'-v-w'.'>-.••:•• ¦• ,-'.¦,-! . ¦ Büi
um outro, que atende pilo 1
¦'•
¦
-".¦•"•:';
-'
J
V
.
divulgou
comando
^5Í^!'?7^W?'
grevista
nome üe Gardini., Segundo Um boletim
•. : • s-s^-.H\i-:-' •
lada. Acatem somente no- y vH'tr¦•.,-:;•'";¦,•'*'¦-.^::V PEtO
concltando
os
JARDIM
informação de operários, bancários a não 'comparetlcias divulgadas por nosdütros seis metalúrgicos ío- ¦ cer ao trabalho hoje, sésos' boletins.
Paulo Imygdlo, catídrático de Botânica, lança hoje manifesto centra o loteanwnto do Jardim Botânico
• Comando geral de greve
rtto- préjQs. De madrugada,
exemplo
dos
meo
guindo
atjpreáldfintn eleito a não
¦¦
;
talúrgicos. G boletim :iiuor-~~ dos bancfiripa",
empossado, do Sindicato dos ma
que amanhã os bancaSeabra,.
Enio
Metalúrgicos,
METALÚRGICOS DE SP
rios
do Paraná também enfoi' prêsó. Êle é um dos li- trarão em greve. O boletim
.
deres da. classe..
SAO ÍPAULO (Sucursal) —
éo seguinte: V,
"Aos companheiros.
Os metalúrgicos paulistas
S/: .'.^20, MIL
já: iniciaram os preparatlA mobilização de ontem
<-<A cidade industrial de
vos para a deflagração de
mostrou-nos
nossa
greque
jSçntagem é o núcleo dè ve continua vitoriosa,
Greve Geral, segundo aílrpois
-'Importante
produção mais
mou ontem o presidente do
dç' Minas Gerais. Fica lo- os bancos que abriram o
M-fí
Sindicato, Joaquim dos San*
cruzada em antiga área de fizeram nas condições que
tos Andrades. Disse'o líder',
Beto Horizonte, atualmente nós já conhecemos, ou sesindical dá maior classe
Ja, banqueiros e titulados
tòòorporàdà à vizinha citrabalhista de São Paulo
a recuperação; das estufas de pai- }\
tomando nossas posições de
V-r A construçlo de um conjunjnar no principal centro de (trelnadade dé Contagem,
"a; partir de agora à
de
Nós
sabemos
de
intercâmbio
de
meiras do Kew Gardens, a mesma .
trabalho.
que
-JawUin;Botânico
que
pessoal,
mento
to residendal-nó
"informações
.jtlentb e trinta indústrias,
"30 mil eles, não conseguirão levar
nossa campanha salarial se- prejudicará; o conceito do Piano Hae de. desenvolvimento dé
qüe sé'dêdicava às creches e estade
com um total
"estão implanta- à frente este movimento de
rá apenas*a preparação e bltacional do Governo ém face do
belecimentos hospitalares de crianpesquisas, da América Latina —
operários,
.acrescentou o professor Mello Filho;
boicote,
organização dò movimento descrédito que advirá daexistêhda
ças."-Outro exemplo é tirado aqui
industrial.
na'cidade
flàsr
1
1Denunciamos a
dessncadeaa
ser
di» Rio de Janeiro, quando a \
de
mesmo
grevista,
desse
prisão
17
horas,
7.383
no seu cohtextoíde soluções
^Ào todo, às
•
À
CIDADE
PARA
IJ«^)RTANCIA
vencido.
ocasião
«o íaaér a reintegração
do
.por
Rejiidbllcii'
colegas,
estudantes,
nossos
bperários já estavam paraConstruir apartamentos,
Boá Vlstá:como Parmento da data-base, pois gabarito.
da
naquela
8os. Em algumas fábricas vice-presidente da UEE
QuintS"'da
ou
njSp;
favejadps
seja
para
í— Além da importância clentíBarbosa e Ricardo, da Ciê/i-< sabemos de antemão qt»e os área, revela a tòtaf 5depçi»liécimenòs'metalúrgicos:permanecequei (le Já, fêz remover um quartel, '
fica e histórica do Jardim Botânico
cias Sociais, quando faziam:
i Uih Jhospftal e ailgreja de SanfAna
patrões não aceitarão; nps- to dos autojfes da idéia e dds que a
fam' ordeiramente nos pá— frisou, — êle. desempenha um re1 dds |ro^is, lima escola e 94 casas de .
t&s; depois de assinar o; um comido relâmpago. Na . sas propostas —-. 62% (Je aprovaram, do que Sçja .Jardim' Bo'mon'dores;:além,dos restos das senlevante papel no complexo urbano.
mesma manifestação íoaumento e não instauração tânico, desuas fui}Ç(5es e de seu vaj
ponto-. Na Mannesmann,
teria
Rio,
colegas
Paradoxalmente,
dois
p
famv
que
presos ,
de dlssidio"..
zala? que eram alugados como quar- ;
par exemplo, o turno da.
iPr para d patrimônio cultural- —,
,mesao
de-\
favoráveis
condições
tentamulto
banéários,
quando
Afirmou ainda que
noite.havia combinado entos. A tarefa que cabe a quem resontem o professor Luís Bmygsenvolvimento equilibrado e n t r e
trar na fábrica, assinar o ; vam librar o? colegas èsr" mo que os patrões entrem disse
pbhsável
de
|pela' defesa do Patrimônio .
catec|r^tico.
âe
Melo
Pilho,
sodíò,
áreas
verdes,
e
dos
áreas
construídas
-com dissídio coletivo « ò Botânica da Univeraidade, do Estae'.: depois1. cruzar os tudantes das mãos
Florestar do Paisí e especificamente
das
em
favor
íreu um deslocamento
agentes da ditadura, quan- . : Governo ameace còm reda Gleba Jardim. Botânico é remoJitâ
ços. Os metalúrgicos
do da Guwiàba» e pesquisador do
áreas 'construídas, criando-se uma
do os mesmos apoiavam
as residências que nela possam
ver
sairá,
àiss}m
.que
a
evitar
a
pois Museu Nae)iqnal,
i para
Juntamente
grçve
situação de permanente déficit. ,
presão,
^am
nossa lutaexistir .e recuperar a paisagem em
Ma°a- v
Fernando
os
arquitetos
com
de
sustaúnica
a
maneira
violenta da polida
Não é possível qué a essa aiNossa greve. Í-» não-está
sua componente florestal. O Jardim
lhães Châcel e Almir de Lima Ma;!1éíita<íà ']
tura da técnica de planejamento se
áçampajcla a
Botânico — concluiu,*---, não é bair- .
la.é ateiídei' as ndssás rei- chádo enviarão hoje; um maíÇfesto
sozinha. Amanhã os ,cbmvenham lançar soluções isoladas deé-patrimônio da co- .
ro'residencial,^
¦
deAs
últimas
dp
Bra.vlndlcaçõés.
Paraná
irão
do
(JosiAnjultetos
ao Inatituto
panheiros
j^iícps passos.
sintegradas do próprio tecido urbano
mUnidade, do Pais e da Humanlda»}o sil protestando contra o projeto de
do;
?{•'
clarações
ministro
em
São
constituir,
fde'|.
Em
virão
a
a
sua.
local
e
se
que
deflagrar
U.í: !j$grò& ¦Úl- '
se alojar ali os favelados da Zona
£*r?'.. f- t^nÇRVÉNÇAQ
r*>
ejn íocó$r<|q.\n1al-*i
i, '
-V
futuro
.J -.1» '*.
"vInrorrtotÍ
"d .jbrofessor Lüis
próxlrrio,
Trabalho, Jarbas PassarJ- 'Sirt'da::cldade.v
Paulo,- dia 12. Ojlnterior
.;rn>.,
.¦:. :¦.:<¦¦.¦ . .
í"
estar e matriz de novos ç mais grariho, proibindo o reajuste
modelaaçãp,
está
aderindo.
de
Emygdia
já
também'
,Melo Fj,lho que ainda'
^SSf^ssr/da
ves problemas. O adensamento po:.': Pòr:'outro'laífoj o1.ministro'-"da'
salarial acima de 25% e Agricultura, sr. ivo''Arzua, entregahoje será, entregue riò Instituto dos
dá do Sindicato dos Meta- ííãtf; estamos, ^sozliilhosí e
pulacional progressivo, e conseqüen•Arquitetos do' Brasil um manifesto
temente condensação habitacional, e
advertindo queà greve será rá hoje,'e?nBíasOIá, ao presidente
¦lárgicos, antes mesmo da - com ntwsa união nos soli.
ambiente
do
que, além de sua .assinatura) contará
a
contenque
poluição geral
reprimida, não serão ouvi- Costa eJSllva' um memorial
darizamos aos metalúrgicos,
4sjtlagr«ção geral da greve,
também com as dos arquitetos1 Alacarretam, exigem uma compensação
lhe
assinaturas
do
milhares
de
(que
•
das, pois respeitamos á
clero e estudantes. Já sénmir de Lima Machado e Fernando
traduzida numa correspondente exÍR5ll4 ho^as, a .Delegacia
foi entregue ontem por funcionários
Magalhães Chacel, sendo que este
opinião da n^alpria!*-; i
dp Jardim, Botânico) pedindo a re- ' - pansão dás áreas de parque, sem o
J3egionál..do Trabalho ha- timos toda a integração do
último, além de ser paisagista, foi
. que a ddadé decai, os bairros invovogação imediata, do Decreto n.° ....
luem para conjuntos dé cortlços, ps
também diretor do Departamento de
63.698, de 14 dâ maio de 68, que
Parques da Guanabara, no govêrproblemas sociais se avolumam, a jutransfere uma(iáreà.de, 140 mil me-*
ventude é prejudicada e chega-se
no. passado.
tros. quadrados, pertencente à revemos excrise
urbana
assim
à
'Ibâastiíriíiis'.
que
Há
BNH.
--t) Sindicato dos Motoristas
proBspUcamque, serva florestal, para o
Controle da Transportes Copjodir sobre formas de maior vio- ASSEMBLÉIA PROTESTA
letivos e o seu presidente, o
para a aquisição de poças, testes também contra o general Sillência em várias cidades. >
Autônomos dd Guanabara estorna-se necessário o empre- vio Pinto da Luz, presidente do Insar.' Nei Moreira, deddiu pe;
pera o pronunciamento do
da
Ia "desfavorábilidade
go de um capital considera- tltuto Brasileiro de Defesa Florestal,
Continua tendo a maior repergovernador
"USO HABITACIONAL í
"respostaNegrão de Lima,
vei, o que requer imediato e contra o atual ;d,iretor do Jardim
mesma; úão quanta ao móap recurso no
%m
ha Assembléia Legislativa da
cussão
ABSURDO"
rito do pedido, mas sim por jmprlmpnto financeiro. Tal Botânico, sr. Luiz Edmundo Paes,
reajuste,
a série de reportagens
Guanabara
' jjual, solidtou novo
seria possível oom o produto que são favoráveis à construção de
coerência à decisão anterior,
DA MANHA sobre a
com acréscimo de 23°/o sôCORREIO
do
"Gleba
de
.—- A pretendida localização
33 blocos de edincios ha
isto é, ao aumento já conce-' dos trabalhos de aferição.
Botânico. Enbre ò ultimo aumento autoJardim
do
'32
mutilação
edifícios de apartamentos puma
O Sindicato doa Motoristas Jardim BiotânlcoV
dldo"í. - ¦"
se manifestartíáao pela Secretaria de Serdeputados
os
que
tre
—
afirmou
área de vocação florestal
. Outro obstáculo para o
píostesta, também, quanto
Vlços Públicos, para então
contra o desmembraontem
ram
A
Uni
absurdo.
contra-indicada.
é
,:—¦
estabeda
aferição
ao preço
reajuste dos táxlmetros, é a
Iniciar a. aferição táxlmetros,
mento de Uma área destinada a bio'dé
ÁREA VERDE
destruição da continuidade florestal
lecido peloa relojoeiros, ale
alegação dos relojoeiros, que
com ás novas taacordo'
cos de edifícios para favelados, o Br.
desmatacausado
¦'-í--" ¦
impacto
e o
pelo
"o
afirmam não toem peças i gando que vai multo além
ifflaà;
de Carvalho acentuou que
Paulo
do
mato,
mento do sopé
juntamente
das suas perspectivas. Os
Na entrevista que concedeu ao
para suprir a demanda, e
v.íQ processamento do aureser»
às
atentado
um
constitui
fiofato
não
com o desgaste pêlos usos
motoristas sugeriram, segun- CORREIO DA MANHA o professor
— JA em vigor — não
que só poderão adquiri-las
vas florestais e, além do mais, um
restais da gleba, a; agressão aos ma- mento
do as suas disponibilidades Emygdlo de Melo filho (que íoi por
com garantia ide qüe a aíerifoi, porém, concluído, pelo
são
contra a saúde do povo". Afir-de
incêndio,
crime
e
os
nanciais
riscos
em'
um
realizaria
imediatafinanceiras,
se.
preço
ção
lato do Sindicato ter recor. 8 vêzés diretor de Parques da Guanaa
téccondições
alndá
o parlamentar que "não
tantas
outras
mòu
que
enquan15,00,
"o
NCrt
torno de
mente. Ao Sindicato se exlconforto doa
>ldo ao governador, em visbará), afirmou que,
de
administração
.-nica
de
é
parqueaji_
em
que
justo
.se mutile um patrimôto os relojoeiros fixaram
gíria se não entrar-se com
te; de empate nas propostas,
habitantes de uma cidade, a ameni- __áreBS_verdes-condena. ;
e do Brasil, como 6
cidade
da
nio
50,00.
NCrt
aumennovo
recurso
de
o
.
para
na
Comissão
isso ocorreu' '
"¦'¦
_zaç|q_deJuaa-i»!idlç5ês^de-existên-—
Botânico,
Jardim
o
Luiz
quando há uma
¦¦-o
ainda
Disse
¦•¦¦'
•
¦
professor
<* tíi
.
cia, as suas possibilidades de rede mais de 2 milhões de
rural
zona
Filho
MeUo
Emygdio
que."espedcreação, estão Intimamente ligadas
metros quadrados que pode ser ediíicamente em relação ao Jardim Bo• ficada".
às áreas verdes. O Parque do Fia-f
- . i
considerado que
ser
tem
tânico
que
y
da
Parque
mengo, o Parque Lage, o:
Tropical deve
Botânico
um
Jardim
o
deputado
Frederico
Também
*K!
Penha, a Floresta da Tijuca, e a
necessariamente estar asseciado/a
Trota acentuou que o seu "protesto
Quinta da Boa Vista e os demais
uma área de florestas nativas, A ciinicial contra a medida, assim que
parques e praças da cidade são bens
dade de São Paulo reservou junto
soube através do CORREIO DA
,
enorme
uma
públicos que prestam
ao seu Jardim Botânico, em consMANHA do fato, refletiu o pensacontribuição aos cariocas e especialtrução, uma grande área nessas
mento de 54 outros representantes
mente as crianças. O Jardim Botânlcondições. No Rio, onde essa situacariocas na Assembléia Legislativa".
integra,
se
totali
uma
área
verde
é
co
que
configurada,
.ção já estava
Indagou no seu discurso o deputado
caso dos metalúrgicos limitou-se a reco*
j$i?0 ãèfenvolvlmento ãa campanha taum
sen\
e
ser
nesse
conjunto
que por
mente absurda a sua destruição
Frederico Trota! >"Por que o Banco
mendar 26%. Contra o julgamento amaum
coripco»,
por
lartól doí1 metolúríicos
consain'além
contai' qué a área. doada para
Nacional da Habitação não constrói
nhã, o advogado do Sindicato dos Metalúr- parque de caráter cientifico, é
de outras feit-indigettiuste.de 45%
' edifícios habitacionais na área da
da mais valioso para a cidade".
traições seria a de natural expanTRT>
encaminhou
ao
nos
recurso
piei*
expcctatit*o
gicos
climo
de
um
Sacées, criou
"Como ninguém aceitaria deséão das coleções cultivadas. O conAvenida Passos, pertencente ao INPS
íeando o seu adiamento, com /undamen«Témóis isetóres sindicais, já que está bohabitacional uma vez implanJunto
e onde funciona um mafuá, ou cm
do
daquelas
áreas
trair
no
para
to
sido
de
haver
qualquer
do
direijulgamento
e/eti»idade
fato
p
imIdeando em proua a
ônus
num
constituiria
se
tado
outras áreas dos Institutos e da Caidissídio marcado antes da decisão de are' construir seja lá o. que fôr, contl•fo de greve, tal como está regulamentada
quem
futuras
ès
para
gerações,
posto
xa Econômica, que estão completavç, o que contrária dispositivos da própria nuou, mUito menos se pode aceitar
¦na L«i »*° 4.330/64. A assembléia geral
remode
tarefa
passaria a pesada
mente abandonadas? Será a área do
Lei n.° 4.330. Quanto aos dirigentss do em relação ao Jardim Botânico.
do categoria decretou a paralisação do
vê-lo e, em condições bem mais desJardim Botânico a única que intedas
manifestaUma
das
funções'
dos
Sindicato
na
seounprincipais
ramo
Metalúrgico»,
ji
do
empresas
sua
iiás
em
jfèrt»<ço
favoráveis, restaurar a área
ressa ao BNH para as suas construram sua disposição de acatar o que fôr áreas verdes é justamente contraba• .
jfla*-í(rira da semana vindoura, mas o Julfinalidade.
ções?"
categtr
a
renão
lançar
lançar
decidido,
desejando
a
atmosférica,
impetrado
poluição
fl«me)ito, do dissídio coletivo
ria no aventura de uma greve considera- sultante das atividades industriais,
"PATRIMÔNIO TRAÍDO"
pelos empregadores, amanhã, tornará
da ilegal, embora justa. Esses lideres qpe- das descargas dos veículos e da pre"«éDal a deflagração do moüimento, nos
NO SENADO
r&rios
argumentam, contudo, que a preva- sença da poeira da própria cidade.
citado
55
do
art.
do
Ul
item
dò
temos
a
de
fato
ao
que
relação
Com
tecer o entendimento que determinou a Essa área de 140 mil metros quadiploma ..Icpal, e, além disso, b ministro
transferência da "Gleba Jardim BoTambém no Senadq Federal rcaceitação do dissídio, tal como foi requeri- drados que à primeira vista parece
ão'Trabalho deu divulgação à nota ofitânico" para o BNH tenha sido sudo, qualquer greve dentro da legalidade se- pequena, não o é se analisarmos o
percutiram as reportagens do CORMat; .considerando /ora da lei as greves
engenheiro-agrônomo
gerida pelo
REIO DA MANHA, tendo o senador
rá irrualizávet, anúlando-se o direito de ponto da importância que represenpífia; conquista de percentuais de aumenAltámiro Barbosa e efetivada pelo
Vasconcelos Torres protestado coninscrito na Constituição.
no
,
DNS,
grsve
tam
as
nossas
áreas
verdes."
que
Brapelo
fixados
Instjtuto
|o,,4icijno,dos
próprio presidente do
tra a medida governamental. O senaO argumehto de que houve
sileiro de Defesa Florestal, general
criticou o Instituto Brasileiro cie
dor
>ÃifY-i!r.
*&*! Si
lndestruição nessa área —- disse ainda
Silvio Pinto da Luz, e que cpnta,
Nota- curtas
Florestais, tachando-o de
Reservas
"órgão tão Inepto que deveria
o professor Mello Filho — não invacluslve, com o apoio do próprio dium
retor do Jardim Botânico, sr. Luiz
ra o aperfeiçoamento em técnica de venda, lida a sua possibilidade dè recupera:*Xi <i._'iío dia 15 do corrente mês será
ser extinto, pois íoi daquele InstiEdmundo Paes, o professor Luiz
relações humanas, português, matemático ção. Devemos lembrar que o Partuto que partiu a idéia de doar ao
comemorado a pnssagem do Dia do Prodisse:
Filho
Mello
de
Flamengo
Emygdio
foi construído sôque do
e contabilidade.
BNH a área de uma reserva fiofessor pelo àrgão sindical representativo
bre um aterro. Que falar sobre uma
•— Não é concebivel que os altos
restai que não poderia de forma
desses pfo/íssionais na Guanabara. Den,3 — 0 DNS fteou o percentual de rea' área parcialmente florestada? É evi-'
alguma ser destruída'.'.. ;
podêres da República sejam traídos
tre as iniciativas programadas constam o
em seu zelo pelo patrimônio natural
juste salarial para os trabalhadores das dente que a Gleba Jardim Botânico I
irtstalação de um seminário sobre ProbleProtestou também o senador
e cultural por informações Ineptas
fábricas dos produtos Fleishman e Royal, de pode e deve ser recuperada.
mas Educadonais, show artístico è um coErmirjo d.e. Moraes, lembrando
José
dever
precípuo
Petrópolis, os tecelões de Inhomirim (RJ),
de funcionários cujo
que íoi feito há dias no
o»
quetel. O Sindicato comunica, ainda, o reaprotesto
clentívalores
*
é o de defender os
e os trabalhadores na indústria da construex-ministro João CleoifóaçBo de uma assembléia no dia 12, sdSUBDESENVOLVIDA
Senado
IDÉIA,
'-«idosas
pelo
ficos e florestais do Brasil e não o
ção dvil de Belo Horizonte. Os aumentos
ocupou a Pasta da
16 horas, para tratar da «inclusão
fas,
quando
que
deverifl"e ser, respectivamente, de 50,64%,
de propiciar soluções absurdas para
¦úos professores no quadro da AposentaCarlos
Agricultura o ex-governador
Choca a sensibilidade da parrelação
em
"de qualquer mahabitacional
57,68%
O
31%.
problema
onde
dptia Espedal, e que o Teatro Novo,
Lacerda queria
"éstd
subdesenNação
a
Idéia
te
culta
da
estranhos
inteiramente
são
ao
qual
sendo representada a peça Ralé, ofeneira obter o loteamento dessa parto
"rècé
e também incompetentes.
4 — 0 diretor-geral do DNT negou volvida de destruir a unidade do Jaro
do Jardim Botânico". Acrescentou
50% de desconto aos seus associados.
sua
em
implantar,
dlm
Botânico
para
"não apeQuanto ao problema dos
pedido de homologação de decisão da as- área, um conjunto habitacional tosr. Ermirio de Moraes que
'
sembléia-geral do Sindicato dos Tecelões
nas será destruído um patrimônio
,'
2 _ O Sindicato dos Empregados.no
parques — prosseguiu o catedrático
prinde São José dos Campos, no sentido de talmente estranho ao destino dacidade.
do Estado
Federal
da
Universidade
nacional, como se perderá um mananComércio''''da Guanabara comunica que
nossa
verde
dá
ser cobrada uma 13.* contribuição dos as- cipal área
da Guanabara —- queremos lemciai de água ali existente". Criticou
Wdííégum abertas as inscrições para o
e
é
que
Botânico,
O
preciso
Jardim
o
com
sociados,
para atender aos gastos
também as declarações feitas pelo
brar exemplos nacionais e estranwrto de kalconista, mantido pela entidade
responsáveis
as
pelos
autoridades
pagamento do 13.° salário aos funcionários saus destinos saibam, é hoje o prinem convênio com o SENAC e o D1ÍMO. O
presidente do Instituto Brasileiro de
geiros mostrando a atividade clvilida entidade.
Reserva Florestal, general Silvio
zada em confronto com a barbárie
acordo prevê a concessão de 200 bolsas pacipal Jardim Botânico Tropical do
Pinto da Luz, pedindo a interferênMundo. Fossem as autoridades mais
que se pretende praticar. Assim, a
cia imediata do próprio ministro Ivo
FREDERICO L COMES
Inglaterra em plena ofensiva da
bem informadas e mais atuantes e
Arzua, no caso.
Lnft-watt concedia prioridade" para
êle teria condições de se translor-
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Potmàtlos
o Atlântico
NOVA YORK (AP •" CM)
— Orna grfvt da «tmdóres
paralisou, dntom^cs. portos
do Atlântico « do Oàlío do
México, exceto para o trans¦',.,:
porto mlUÍM->:í.(Slí;yf'O goyên*-p Imediatamente
inidou gestões para Implantar um prasp de negociações
de 80 dlaa. > Ibperã-aé que,
comece segunda-feira, em-.
bora o Sindicato doa Trabalhadores Portuárloi' protestaaee, afirmando qua .nio
«xisto nenhuma emergência
<-,.;.
nadonal. .\:
Uma junta d» Investigaçáo reuniu-se em Nova'
York, d»pola que o presidênto Johnson invocou «Lei
Taít*Hart!ey. O próximo
passo é que o procurador ge*
ral solicite uma ordem judlciai para .impor p período
ie-etítíamento.
A divergência entre o sindloato e os armadores abran*
ge vencimentos, pensões o
outros benefícios e uma ga*
rantla de 2.080 horas de
trabalho por ano.
Enquanto a carga militar
eta transportada, o presidênto Johnson disse que a parallsaçâo de 75.000 estivadores piorava o problema da
balança de pagamentos.
Thomas W. Oleason, presidente do sindicato, negou
que existisse uma emergênda nacional, dizendo que a
pressão militar não era afetada;pela' greve e que os
portpa do Pacifico e dos
grandes lagos trabalham
normalmente.
•"Poderíamos ter um con*
trato, mas os armadores sabiam que Washington os
ajudkrla, de maneira que se
mantiveram firmes. Acredito que algum dia nos deixaráo negociar um contra*
to", disse Oleason.
Perto de 160 navios estão
parados nos portos desde o
Estado de Maine até 0 Texas, mas muitos foram car*
regados antes do inicio da
.greve.; '/'
Os transatlântico» Europa
e Queen Elizabete, estavam
prontos para partir hoje.:
Pessoal superior ajudou os
pas3agelroa a carregarem sua
bagagem.
Em Tampa, Flórida, um
Juiz ordenou a 200 estivado*
res que' descarreguem bana*
/nas no valor de 400.000 dó*
lares, nó porto ou em viagem. Jeremia Cardon, pre*
sidente do sindicato local,
disse que seus homens cum*
prirão a ordem. O sindicato local não está envolvido
na greve mas deixou de trabalhar em sinal de solidariedado a seus colegas de
outros portos.

;

Japão quer
cooperação
com o Brasil
A missão' japonesa que
Visita o Brasil, chefiada pelo sr. Monorishige Hasega¦wa, dirigente da indústria
química, conferenciou du.
rante cerca de duas horas,
ontem, com o ministro in.
terlno da Indústria e do
Comércio, sr. José Fernandes de Luna, em reunião da
qual participaram o secre.
tárlo de Comérsio, sr. José
Eugênio Macedo Soares; o
chefe.de gabinete do MIC,
sr. AÍberto Tângari; e vá.
rios técnicos da Comissão de
Desenvolvimento Industrial.
Foram discutidas, princlpalmente, a possibilidade
de incremento comercial o
as oportunidades de coope.
ração de capitais e técnica,
quer através de contratos
de assistência, quer através
de investimentos diretos.
EXPECTATIVA
O sr. Monorishige Hasegawa informou que a mis.
sfio é constituída de repre
sentantes da indústria qui.
mica e eletrônica e também
de dirigentes de médias o
pequenas empresas de outros ramos, tendo como
objetivo o encontro com dL.
rigentes do Pais e meios
empresariais, constando do
programa, que se estende . ¦
até o dia 11, a visita a vá.
rias instalações industriais,
havendo grande expectativa
da missfio em função da
execução do plano trienal
do Governo brasileiro.
O sr. Fernandes de Luna
lembrou que cstôve no
Japão, cm fevereiro último,
participando da reunião da
comissão econômica brasi.
Içiro-japonésa e afirmou
que são grandes as possibi.
lldades de intercâmbio co.
mercial, financeiro e técnico
entre os dois paises.
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PROTESTO
Governador da Bahia íoi ao Ministério da Fazenda defender cultura do cacau

WA3HmÇÍTON (Ajpii^á^ir .,.còwl»oí^»|i'1:^ apoio ante~j.O mtúlirtra de íiníttçás': cipádo dpB -IatóoB unidos.
F^ticoia áSavi _>r. -.i^Ó miSí^lí
da França,
'^p|«ai^^7^^«ú/':
';
Schiller «^
' Ortoli,;,'
¦
a, América Zátyu* ;»í p^Ur: ¦XsBfêÇ&yiif"
'em
"eoluçtíes concretas"
Doloa ,Anáfsee
. ,.Y_i
pmb a xj&tòmtàk..
da estabilização dos .-''>^eÉÍírtfJA_gDiaei^tff^p^JM^^xA'-questão
•prççoi^:"da8 ¦ ¦mé^tf^iáaae' ' voreofei4..a süÜrtltulçáo
dos
,;, pròdutçè nãt^fcteínps:. países
4e 31 de déaembw:
''06,totlnd^ihB«o^íia=esta-:'¦antes
emXMmxibíyiipiíÉito*'-, Qua
'.
vam prépafaaofrjpátia apoiar -'
'<b
Idéia dj»s ,reuma iiüclatW»'ÜiSffl&Spfe:. aceitação
rente do FMI, Piem Pam
'
.S^welt^j-pttrafíiwllléese- preços'iloerpKKiútof. básico; '
formulado um jflanbi,de «cfto ;^'a|^ii^.tlm\<*sós,->ídé flutua
de&lnadtí ft- mm;_msMfa*&': ¦' -ç&»* curto-praao'.
assembléia moriítériá:.' em'
!|M''',de-quç a
.tins;de 1909.^ "-^xrf; ¦ ¦.
meih.ia, <a_.
^fcónsuvic- a
expsinsió'jjpje • f^manda-.por
PROBLEMA
liuiustrializadolfr
pnto^goliticá
; A vigorosa ,eácigencía>doi, dè
ministro Corso colocou cr M ill^rfiriBB
latino-americanos em difícil
1___W^mm a. <»situação,
.y. • l-Sí^x
m0^|a||p^| OMoíi"ídv4"A importância d&te»..pro-í
gòu*'ípoisiittia.,rêde .de acôrblema é bem conhecida, A
<jo' \_^^lttxisVpòr' produtos
menoe qiiehaja alguma meque,tenham mecanismo aprodida concreta, os lucres de
priado dé estabilização e íiexportação dos países ém desação <Jé preços a níveis rasenvolvimento
continuarão
zoàvélmóite- remunerados!',/
sendo incerta» e os termos
Disse que isso seria "uma
do comércio oóntlnuaÃo decontribuição vital à solução
teriorando-se, sendo anulades.um dos',priob.lemas vitais':
do mundo moderno- — a esdos desta forma oa resultatrutura db mercado1 externo
dos que se obtiverem còm a
dos paises em desenvblViassistência financeira;''' <
mento".
O. secretário norte-americano do Tesouro,; y'tienry
Ortoil expressou que:, "se
Fowler, demonstrara Vjíitènão tomamos conhecimento
résse ft simpatia" pela busca
dos estudos que se têm feito
de uma solução para o proe não estabelecemos uma
blema, mas diante da lncerdata-base para o procediteza eleitoral deste pais, nao
mento hayBní um pt»^» rif-

co de opinião mundial, pái»
ticularmente nos paiseis èíp.
sobre ;se
! desenvolvimento
6he-:
têm'â real votnade dp't -ò'¥.j
gèr \k uníficoijcIusSo'?
Avposição do'fundo1 que
até agora era dómpartilhadai
pelos í látinó-ámertópiM. M $m
tónpo.paiU;íonnülM*:o
dMl^:
'eéãüw-;
~;cadq
mecanismo; da
zação seria ainda- curto ¦ se se
fixasse como data-base para
formular, a8 recomendíjSèe
da assembléia de setembro,
-tpoil
dè 1969., Muito inais 'éin
90.
resultaria- conclui-los
v.dias,'":" rfj :":Í?
Alguns observadores, apon-;
' taram que a insistência fran*'
césa poderia responder' mélhor às questões do Merca*
do Comum Europeu, qüe fo. ram tocadas pro Schiller que
,'-: a dos países em desenvolvimento. ^.-;?
"De
que maneira, os'esçíúe, mas internacionais ,è a, regu. .lamentação de preços -'altér'
ram a economia internacio; nal está claramente demonstrado por alguns, dos erros ¦
dos esquemas , agrícolas das
comunidades econômicas européias", disse o ministro
alemão., . . • .
"O
dos mecanis-,
' mòs resultado
de preçps, obstáculos
para as mudanças estíuturais na produção nacional
e o dano' nas; exportações
agrícolas de terceiros paises.
Isto é algo que devemos ter
em conta quando pensamos
nos esquemas internacionais"
— dimo.êlo.
.—-rr—-—

BAHIA QUER CACAU'' , F*f^-í:B^|ÍÍ|._ÍÍK
COM NOVA POLÍTICA
O secretário do Tesouro, Henry H. Fowler, ex- "
"interesse e sunpapressou
tia" pelas propostas apoia*
das pelos latino-americanos de estabilizar òs preços
Tendo à frente o goverestagnação da nossa proportante da produção foi
dós produtos. Mas não
nador Luiz .Vianna Filho, . negligenciado pela CEPLAC
dução cacaueira. Outros se*
ajuda dos v Estaprometeu
— segundo eles — pois
uma comissão de cacauitores do' CEPEC. estão endos Unidos devido áo-"in- •
cultures, prefeitos e trabavem definhando
certo horizonte da política
"soriiaadia a dia, ¦ tregues a dirigentes que o
lhadores da zona do cacau
astronôapesar das
coordenador foi buscar na
norte-americana".
da Bahia foi ontem ao Mimicas empregadas nesse
Aihérica Central e na CoFalando' na sessão connisterio da Fazenda ehtreterreno. Assinalaram'que a . lõmbia. E que diríamos do
junta anual do Fundo Mogar ao ministro/ Delfim
sacretário geral do ......
produção baiana, que renetário Internacional ....
Neto um memorial pedin- ¦ presenta 95 pôr cento da
CEPLAG, que não é técnico
(FMI) e do Banco Mundial,
'
do a reformulação da atual
nacional.
está
nem cacauicultor e nem ao
produção
manifestou, qúe
Fowler
"não seria apropriado lanestagnada em 150 mil topolítica do cacau, em vismenos natural,da Bahia?
ta dos graves prejuízos que
neladas anuais, e lembram
çar-se iniciativas• èspecífiO secretário do CEPEC é
a mesma vem causando à
qúe na década de 30-40 o
cas devido ao incerto"1 çürde
acusado
ainda
fazer
deeconomia cacaueira. ;,
cacau brasileiro ocupou po• sp da política norte-americlarações pessimistas pelos
sição de destaque no mercana. A nova administraAs reivindicações básiafirmando
baianos,
jornais
cado mundial.
"a economia cacaueira
cas são o fim do processo
ção do pais, será eleita a
que
5 de novembro e tomará
de descapitalização da zoestá destinada a desapareRESPONSABILIDADE
na cacaueira e a diminuiposse a 20 de janeiro".
cer do mapa. dá Bahia por*
Fowler
tamhém dísse
ção da carga tributária,
os
desprelavradores
que
"não aprova
Afirma ainda que o ...
ou recusa
além da reformulação adque
zam
a
assistência
técnica".'..
CEPLAC concorreu para.diuenhumá proposta". Tddaministrativa do CEPLAC e
minuir a poljnização
das árvia, -acentuou, "sinto-me
CEPEC, que, segundo os
"eni
SUGESTÕES
vores, sendo
payte resprodutores, fracassaram na
iponsável pela queda de 60missão de implantar sobre
A delegação baiana, depor cento na produção da
bases estáveis uma linha
fendeu a reformulação do
atual safra. E, além de oude progresso continuo na
Instituto do Cacau, com_a
trás deficiências, não conseregião.
WASHINGTON (AP-FP- '
sua transformação em órgão
guiu, até o momento, debeCM) -—Divergências entre
orientará a poliúnico
lar
as
e
moléstias
que
pragas
FRACASSO
se
tica do cacau e à qual
países industrializados sô: que atacam os cacaueiros.
'e
bre a estabilização dos preCEPLAC
....
ligaria
a'
E
moléstias
as
dos
cacaueiA delegação baiana foi
CEPEC com todos os seus'
ços das matérias-primas
ros já se propagam aos serecebida pelo sr. José F1Üconstituíram hoje um dos
acervos. Isto permitiria a
ringais, onde . já causam
vio Pécorá, presidente do
fatos destacados da assemuma nova mende
criação
insanáveis.
prejuízos
de
Análise
de
Grupo
¦talidade desenvolvimentisbléia anual do Fundo MoCustos, por ter o ministro
netário
Internacional (FMI)
as
com
soluta,
acabando
AÇÃO
EXTERNA
da Fazenda viajado para
e do Banco Mundial, que se
ções imediatistas de moraSão Paulo.
realiza aqui.
tórias e empréstimos, além
Segundo os cacauicultoO CEPLAC (Plano de
dé acabar com uma instires, o CEPEC (Centro, de
Essas divergências semaEconômico . Pesquisas do Cacau), criaRec uperação
tuição cujos fins foram desnifestaram também em tôr*
Rural -da. .Lavoura Cacaueivirtuadps.
1962, contando atuno das vendas de ouro sulra) fracassou, segünão~üB- _dojam
almente^om-fS-atísêaomos!. _ — o<= ^Hcaulgültores condeafricano, enquanto que a
as
direprodutores, porque
—>pa44BP'<,l>'Fr?T"?a aos dlestá sendo dirigido por um
naram
cnamaíiartambém
a
trizes econômicas em que
"quota de contribuição" a
funcionário da OEA, ligareitos de saque especiais
se baseia são orientadas
do ao Instituto Interamerlsobre o FMI se atenuou il"A
que estão sujeitos, afirmanCEPLAC prede fora.
cano de Ciências Agrícolas,
do que se trata de um pegeiramente.
feriu executar sem plane"como se não
possuíssemos
sado tributo ao qual se soMatérias-primas, ouro e
jamento e sem visão especapazes
e
entendipessoas
mam inúmeros outros imdireitos de saque especiais
cíficá da realidade regiodas em cacau".
postos. O secretário-geral
ocuparam assim o primeiro
nal perdendo no decorrer
— O Instituto — segundo CEPLAC, entretanto,
do tempo a noção do escapiano da sessão, na qual lnafirma que "reduzir a taxa
do a vereadora Ida Rego,
tervieram principalmente os
lonamento e da priorida—
de retenção é pôr em risco
de Ilhéus
é o órgão que
ministros da Fazenda Uai.
de."
a lavoura cacaueira".
traça a política colonial de
Até mesmo o aspecto im. Itália, Estados Unidos, Alemanha Ocidental e França.
Com relação aos direitos
dé saque especiais sôbré o
FMI, o ministro francês de
Economia e Fazenda, François Xavier Ortoli, frisou
que o acordo concluído, em
Estocolmo, e que a França
não assinou, difere das 11nhas esboçadas no ano
!
• sado no Rio de Janeiro.pasQuanto ao consumo da
Acrescentou que o govêrBRASÍLIA (Sucursal) — minério de feiro eriumerou
o ministro Costa Cavai- produção nacional de mino francês continuava penO ministro Costa Cavalcancanti os seguintes fatores uério de'ferro pelo parque
ti em declaração na Çâsando que o projeto esboçamara disse que a desçoprincipais: a) aumento de ! industrial brasileiro declado no Rio somente poderia
Cavalcanti
Costa
sr.
rou
o
produtividade; b) transporberta e exploração de noser aplicado depois do resde
mineda
te ferroviário e marítimo
produção
que
vas jazidas de ferro em ditabelecimento do equilíbrio
25%
de
cerca
Versas partes do mundo e. barato; c) disponibilidade rio de ferro
das balanças de pagamentos
estão sendo consumidos pelo . dos Estados Unidos
de navios próprios ou ireo aumento da produção já
edã
mercado interno e, em estados para vendas e obtenem' operação tornaram a
Grã-Bretanha, e da constacompanhias
í
cargas
de
em
retorno
pelas
de
ferro
pecial,
ção
oferta dernúnério
tação da escassez de liqüisiderúrgicas: Nacional; Usi¦
para redução de frete; d)
bem superior à demanda
dez internacional.
MiBelgo
Cosipa,
e
minas,
excelência
do
minério
mundial.
Ortoli afirmou, contudo,
Mannese
Acesita
neira,
dos produtos semimanufaOs diversos países do
mann. Segundo os procesturados (pelotas, minérios
mundo ocidental produtoÊitolados etc.) oferecidos a .sos do grupo consultivo das
res e exportadores de mipreços competitivos; e)pe- indústrias siderúrgicas
nério de ferro — Canadá,
(GCIS), os consumos de
quena tributação, política
Suécia, Libéria, Mauritâcambial justa e ausência de minérios de ferro das sidenia, Venezuela, Chile, Peru,
barreiras fiscais brasileiras- rúrgicas citadas, nos próÍndia e Austrália ~ estão
xicios três anos,, deverão
bem situados geográficae estrangeiras; f) constânmente em relação aos merser os seguintes, em tonede procedimento na po"Socia
cados consumidores.
ladas:
lítica comercial.
mos o mais longínquo doa
fornecedores do Japão, 12
1968 1969 1970
O ministro Hélio Beltrão,
mil milhas marítimas dos
do Planejamento, vai coornossos portos de minério.
Cia. Siderúrgica Nacional 1.620.000 1.620.000 1.650.000
Há muito minério de ferro
denar uma reunião minismais próximo às fontes de
Cosipa
880.000 880.000 1.140.000
terial com a Missão do BID
utilização que o do Brasil,
Usiminas
...'.
880.000
880.000
880.000
e
manipulado por grandes
que se encontra no Brasil,
Belgo-Mineira
....'....• 600.000 640.000 700.000
poderosas empresas que
para que os técnicos daqueatendem com rapidez às
Acesita
150Í0O 150.000 240.000
órgão tomem conhecimenle
do
mutações tecnológicas e
Mannesmann""'.!!!'.!.. 90.000 110.000 130.000
to detalhadamente dos projemercado.
As reservas mundiais do
tos brasileiros que deverão
Finalizou o ministro Cos- o crescimento do mercado
minério de ferro são abuncontar com recursos exterta Cavalcanti dizendo que interno será bastante diciantes, espalhadas em tonos.
námico, podendo-se desde
após 1970, de acordo com
dos os Continentes e sufiA decisão foi anunciada pesugerida
GCIS,
já admitir que gira ao nível
pelo
política
cientes para satisfazerem
ministro durante o enconlo
no
Isto,
pressuposto
orientada
principalmente de 10%.
às necessidades presentes e
tro
uma,
que manteve ontem com
adotada,
seja
para expansão das três de que
futuras.
Missão
do Banco Intera
econômico-finan.
grandes emorésas estatais, política
Em relação ao quadro de
americano de Desenvolvia expan.
voltada
para
uma
ceira
implantação
de
a
mais
providências que poderia
mento, ocasião cm que fêz
usina de semi-acabados em são no mercado interno na.
ser adotado para estimular
uma exposição sobre o traTubarão, no Espírito Santo, cionah
às nossas exportações de

íeliz env« apoiar a resolu- a qualquer proposta que so .
Ção" sôi>ré preços: de pro- apresente na reunião do
dutos apresentada ná' ses- próximo ano é considera- .
são de ontem por^ Pierredo essencial pára a criação
Paul Schweitzer, diretorde uni garogramá' efétjvó
geral do FML / .£.
porque os Estados Unidos
A resolução pede o> consão o principal cliente no
•
tinuo estudo por parte do
exterior; "•
"urgente
FMI e Banco!Mundial de
Citaüdo a
iieces-,'
uma forma .possível de es- ¦ sidade de sé prestar piais
tabilizaçãoT dos preços,. dos
atenção" às causas das*di-; •
ficuldades -do
Mefçado,
produtos, .'..fator, de . suma
•.
,
.
importância no. bem-estar Fowler díssé: O caso.' dá
dos países
café, onde temos cinco anos
",,_ da Arúéricà.La.tiuá.'
:'.. :',.!,'
de' experiência, temídé"Veremos ' com, agrado,
monstrado que existe lugar
interesse e. simpatia o tra- para ajudar aos países em
balhp jnesse sentido", disdesenvolvimento através de
se Fowiér. Acredita-sé geacordos de estabilização de
rahnérite' qué'se Richard
preços, e que onde o êxito
Nixon fôr eleito presidente
é alcançável em tal acôrdo de preço, ultimamente .
suá administração sé mostrará menos ¦ inclinada pa- Se . baseia em colocar a
oferta e á -' procura ¦ em.''
ra qualquer proposta para
estabilizar òs preços dos
equilíbrio,, a um.nivel.equi*.-1
.produtos, do.que o govêrno
tátívo e. estimulando .a di- .'
do presidente Johnson, i
• • • '"j
versificação;".'
O. apoio /nôrte-américano
¦¦:
fi
,: ?,

Colombci considerou, por
que a evolução monetária
atual; e .em", particular os
sua, vez, que . deverá concluir-se úm,, compromisso
esforços píorte-americahok e
'
britânicos'no domínio dós* para o ¦ opro sul-africano,
enquanto'
qúé Fowler repèpagamentos, poderia' oritiú seu discurso da semana
ent ar de novo o sistema dapassada e reafirmou a opoqueles saques para uma
concepção mais aproximada , sição de princípio dos Estados Unidos à entrada de
daquela que parecia preouro recentemente extraído
valecer no-Rie:
no circuito monetário.
Com, compensação, o seOrtoli dédarou, por seu
cretário do Tesouro nortelado, qúe o ouro constitui
americano, Henry Fowler,
a base do sistema monetádisse claramente que era
rio e que a França acha
partidário de uma rápida
qúé os regulamentos obriaplicação dos direitos
espe"ciais;
irá—;
gávam o FMI a comprar
ouro aos países que lho
O ministro indiano da
oferecerem.
Fazenda, Morarji Desai,
O ministro francês da
apoiou Fowler, mas sua
Fazenda pediu também que
opinião não foi a mesma
as conclusões dó Fundo e
do ministro da Economia
do Banco sobre o papel que
alemão, Karl Schiller, nem
ambas as' instituições ; podo
do
ministro
italiano
a
dem desempenhar na esta-'
Tesouro, Emílio Colombo.
bilização dos preços de
Schiller declarou que, a
produtos de base fossem
criação, dos direitos de saencerradas antes do fim do
com
deveria
decidir-se
que
ano.
muita prudência, âo passo
Recordou a importância
que Colombo se negou; a
toda previsão-sôbré o moque a França atribui a.êsse
problema, é sua posição enmento em que deveria procontrou eco evidente nas
ceder a essa criação.
declarações feitas por oraA posição., alemã còm redores de países em desenlação ao ouro fot definida
vòlvimento.
Schiller,
pripelo próprio
Schiller manifestou, por
meiro em seu discurso peseu lado, grande . reserva
rante o FMI e depois em
sobre o assunto, enquanto
entrevista à imprensa, junque o secretário norte-ameto a Karl Blessing, presiricano do Tesouro, Fowler,
dente do Bundes-Bcmjc , e
pronuncióu-se a favor de
parece assim resumir-se: .
— Há possibilidade para
unia resolução que dê ao
FMI e ao Banco Mundial
os produtores de vender o
um prazo de úm ano para
ouro de extração recente ao
apresentar propostas conFMI se o' preço do mercacretás no que se refere â
do livre descer a 35 dólares
estabilização das matériaspor onça ou a menos, mas
primas.
com certas" garantias.

BELTRÃO REÚNE
MISSÃO DO BID
balho do Ministério do Pianejaniento na coordenação
global dos empréstimos que
vêm sendo obtidos pelo Brasil no Exterior.
Ainda durante a reunião
¦ f
com o ministro Hélio Beltrão, a Missão do BID, chefiada pelo sr. Orlando Letelier e contando com a participação do sr. Evaldo Correla Lima, representante do
órgão no Brasil, examinou
• ca
principais projetos brasileiros que deverão contar
com recursos externos para
a sua execução.
Esses projetos, num total

aproximado de 120 milhões
de dólares, referem-se a
obras de infra-estrutura —
principalmente estradas e
energia para o Nordeste — e
a agricultura,, destacando-se
os projetos de pecuária de
corte e de febre aftosa.
s O ministro Beltrão falou
sobre a recente criação de
um Grupo de Trabalho Interministerial para elaboração de um programa nacional de Irrigação, anunciando
atada a criação de outro GT
encarregado de elaborar os
projetos agrícolas a serem
submetidos ao BH>, em B69.

•.
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<¦ ..:... -^..i \; :-"-^n> .;"..,., :>>&.¦,íhJp
Até'
o /ijigl-do pHmelro semestre Jlo^QTÔxyno
'anó.o
inferomericoiio de pésenuol«tnieíi.to ,>—•
pa,ncb
•¦!BI0ji-\4<evet%-:gfyrôi)ár-fimnciarnèríto dç.67,4m"ühôes
ligados ãdgridiStórcsparfoexèÇuçãaáé.3
j3e
sçixiiufa..l#ást^«*'vswnando-vim projetos
ítàíal ãe-165.4 milhões
r-'."-'',"/',"¦¦'¦
de.fãòldrèè^'.:^^' ''\l
-""'•„&

'tv,ô'/;Âifuái 'M-Agricultura,
e pé. o dirttor.di.Wmiá^o
.,<iie^Etop?éstMiios dó BIO,-, sr. ¦ Olando''Éételter,' $ie
1 chefia a missão /tíoqiteleí
^jfonisme^,{iite^çil<Jn^.^e
"
>?*$&
créd__tíj, em- «isító áe 20 àías ap 'Brasil.

Seqüestro

'toSTi

¦¦'¦¦:,?:¦¦;0
jitiz tia>3.a.Vara Federal aewtoúi,«mwnt»:,ó&pqüestrò dós bens áá Tabacarta lionares '-e Cia,
;<!&•$*¦*%?"í4
porros ÍS«dffU..
;-¦ <:,: '¦, y x.»
-;,V;_Aydecisão dó .magistrado foi ioràaãa ièm còiiàe»'
qüéncif «expedido' formulado pelo T^inis^ro DèWinNeto, püandóà garantir ;a: divida' das' émprísas^íi
conr o Tesouro e ò paflamento dos salários dotêtus
émprt!{W<los,'qüe estão em atraso há't!árimí''n\ès^*íj:
x',
p processo encontra-se em cartório daquéto ViÇtíC,
ewsegrÇdófle Justiça. • a
.,
' ;•¦„-- ..M^t,'

Máquinas de; construçãor
-i.N.a E^osiçaó, Industrial .Americana, que sèxtiigi'!!
Mzàrá'entre 15 e.,25 de outubro próaciníò, no PauÍIMí<»
da Bienal dè .São Paulo,'s^iãO.etíbidas mãt^úiniè/jde
consttiiffão>'^v'>n^i^ç3b?fáiiri^tãi» no ÉmtyyeHfo
¦mercado]>pónsui^iiíof- nessè^ «eitÒr. ven\ aprêsentáwii»
um crescimento anual.da"ordem de; 5 o lá^.-;^^'
';..'• Essas máquinas,
-economia
que em 1966 custaram à
do nosso Pai?, com a sua importação, 67 milhõéfrrde
dólares, serão .vendiãai na Exposição, com financia'
mentos áo EXIMBANK,r AID, CREAI, FINAME e
1IADÇ, presentes' na Pavilhão da Bienal. "'M*

msí

CQNDEPE fôrma técnicos

jj, formarão de uma equipe <Ie
análise econômica dos ptotnamas que> comporjpto*?
•Projeto'de Desenvolvimento da Agropecuária,
prétjendo a aplicação de 80 milhões de dólar«3iò ifôjA*
vio íriêniò; na melhoria, da produtividade -dos feba*
nhos do Sul e dò Brasil Central, foi o principatrütò
jetivo do,curso que o Conselho Nadonal'.do Dés_xfvòlvimento da pecuária — CONDEPE -;- ; ácaBa"^
concluir ná GB, èm colaboração, com'6 Minfi#ért(N[£
'¦/¦;. TxAgricultura e a OEA. ' \ . ,
Í.ocíj*
Oi curió, qué teve á duração âe '3 sémãnas>"íSíí
tempo intéfirral, contou com a parHcipaçSò "dé lf i&ãnicos ãa CONDEPE, especialistas ém economia tçjgí
e administração e projetos; agropecuários, Vçcrutóáis
no Banco do Brasil, Banco Central, Faculdade
' tériná^ia da Untcersidaáe Fedeíal Fluminense, de:v?-.
Esmo)
Superior ãe Agricultura de Recife e Instituto^InfièSfr
• ,»^r'
mericano de Ciências Agrícolas ãa-OEA. .".*'
¦ ' .
-..'
;¦
": . ;' ;'"' . ynlíiu
. ^M$8i
,;¦'¦' '
;¦¦

'fliiíffi

~

Üma
,..,.
¦celulose e redução de 10% nos custos dos pTodutbs'itè
coni a instalação, âayfifífòi
pap^l será obtidí."Maranhão,
cit; Celulose e Papéis dó
naquele Ètiiii&é,
ségunàó projeto. aprovado na líltima reuniaà do Con4.
selho. Diretor dà'SUDENE.-'
., ¦¦¦• ¦'v-'''riii •, >'íisai.'
ü fábrica,! cuja capacidade de produèãó será; 3e
16i50Ò toneladas anuais de papel de embalagem. (2;jBÍJ0
de papel Kraft e 13.600 de «afceas de papelSo cprrítfiiiS}Sj
..triplo) tem o seu projeto dè construção orçado em4Í
milhões .de ci'tzèirosí nouos.
¦'.'.¦,.•_'_,?'•}•*':
: » tT,'l_i

BDMG eleva capital

;J(IS.•¦

PRINCIPAIS DIVERGÊNCIAS

CAVALCANTI FALA
SOBRE O FERRO

¦ ...
¦•--. .
.%_ .
\
,f.:' ;'- , ...
'^''^BtaJi^

,..„

v.á

O Conselho ãe Administração do Banco de Desitò*
vòlvimento de Minas Gerais decidiu eletiar.o sewicá*
pitàl sòciál de NÇr$ 15 milhões para NCr$ 35 miif.5osi
A resolução já foi aprpvaâa pelo governador'_rael Pinheiro.' '.."¦ ¦'':'¦¦..,'V.r :', _';J; ¦vãv>a :
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Federação dos Trabs, nas
s, Mecânicas e de Hl
Elétrico do E. do Rio de janeiro
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. A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias^Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico dõ*^
Estados do Rio de Janeiro e Guanabara, cumprindo
um dever legal e. estatutário, vem prestar os segulai;
"íês
esciàfecunéüiüBÍ—-

-~

~"-'

X"'y^

O Sindicato dos Metalúrgicos da Guanabara, flliado desta Federação, através de sua diretoria, den;
início a um processo de greve com fim estritamente
reivindicatório, atendendo fielmente às exigências da
Lei,4.330/64 — Lei de Greve.
:t
Se desse modo procedeu aquele Sindicato, o fé»1
em consonância com a vontade unânime doi metalúrgicos dà Guanabara; manifestada na assembléia geral
realizada no dia 27 próximo passada. Mais precisameny
té, a referida assembléia deliberou, por unanimidade,
que ao Sindicato.incumbia proceder de modo a que
o.pretendido movimento grevista se processasse estritamente nos termos das exigências contidas na lei de
"";;.
greve.
...v..':':
Impossível a conciliação entre o nosso filiado e
os sindicatos representativos da categoria econômica^
em mesa redonda realizada' na Delegacia Regional do •
Trabalho do Estado da Guanabara, instiurou-se, ex-.
ofício, o dissídio coletivo que, igualmente, não logrou.
';•' ;•'¦-.
ser'conciliado. •
Antes mesmo de ter a Justiça dp Trabalho se manifestado:
0k
na fase. ainda, do atendimento dos prazos prévistos na lei de greve;
'y&.
antecedendo-se, pois, e até mesmo, ao que Vietse a ser deliberado pela próxima assembléia, convocada nos termos da lei, as Autoridades Policiais, em
flagrante desrespeito às liberdades sindicais, encarceraram vários diretores do Sindicato dos Metalúrgicos,
da Guanabara, quando cometiam estes o "crime" de
fazerem propaganda da assembléia que deliberaria,
contra ou a íaVor da greve.
Esta Entidade não entra no mérito se à greve
seria, pela Justiça, declarada legal ou ilegal, isto porquê
só poderia concrétamente opinar se ela viesse a eclo'dir.
.
Se presta o presente esclarecimento, o faz por de- .
ver e porque não se cogita, no momento e nesta opor- ¦
tunidade, de analisar as razões da greve, e sim pelofato de que, na prática, as punições, através de pri-,
soes ilegais, são cometidas contra trabalhadores metalúrgicos sem que tenham, sequer, praticado qualquer
ação.
A própria lei de greve prevê as sanções que podem ser cominadas àqueles que participam de /greve
julgada ilegal. No caso, a greve não se realizou, não
constituiu um fato; oomo, então, admitir-se punição
sem a existência de ato ilícito?
Pretende-se deixar, patente o nosso repúdio aos
atos intimidatórios (prisões de dirigentes sindicais,
cerco policial da sede do, sindicato) que põem em dúvida a autonomia e a liberdade sindical, quando as
entidades sindicais são cerceadas no exercício do legí—
timo' direito de agirem de acordo com o que lhes Impõem suas assembléias, em consonância com os seus
estatutos, com o total acatamento das posturas legais.
Por derradeiro, queremos deixar patente o nosso
mais veemente repúdio a todos os atos atentatórios
às liberdades sindicais, encampando as lutas de todos
os nossos filiados, quando voltadas para a defesa dos
legítimos direitos da classe trabalhadora.
Niterói, V* de outubro de 19G8
ARTHUR GONÇALVES DA MOTTA — Presidente.
Pela Diretoria. 66621
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CAFÉ DISPONÍVEL
POR 10 '. QUILOS ..
Hoje -Ant.
Estilo Santos
Tipo
10,73
.10*»
Estilo Santos Rládo
— ,9.83
Tipo
9,40
Sem DescrlçSo- ;:
8,73
Tipo 4 .. .,, .. 8,83

IfiJpBta» -P

O Carta PstMts "*° w'
, do Bines ÇsnMl . .
A cpim • Rawivas:

lêí
Agente
Finsme.
RÍ9.I»

BOLSA DE VALORES
MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PARTICULARES DA BALSA
DO RIO DB JANEIRO
1-10-68
6.994

30-9-88
6.937

24-9-68
6.943

outubro de 1987
4.256

17-9-68
6.733

(Elaborada pela: Orga ftlzacSo

6.

N.

Ltda.)

Fundos Mútuos de Investimentos
v./
Data Cota
Crescinco
Deltec
Federal
Atlântico
Tamoyo
S/B Sabba
Vera Cruz
Nortec
, Sul Brasil
Ipiranga
Lel 157
r. F. Crescinco
F. P.-i Atlântico
BGI-Lei U7

Valor do
Fundo

Distribuição

30-09-68
18-06-88
17-05-88
19-09-68
30-09-68
30-09-68
30-09-68
04-05-68
30-08-68

0,994
0.450
2,109
3,61
1,22
0,149
6,00
0,940
1,79

30-09-68
23-09-68
30-09-68
30-09-68

1,46
1,27
1,34
1,506

30-08-68
12-03-68
22-03-68
28-06-68
29-06-68
28-06-68
28-06-68
31-11-67
29-12-67

76.025.892,80
9.222.588,00
8.307.403,00
2.664.171,28
1.187.034,73
2.272.269,40
1.628.557,19
75.660,00
41.578,85

(0,03)
(0.12)
(0,05)
(0,20)
(0,10)
(0,20)
(0,32)
(0,17)
(0,04) .

2.089.453,82
9.334.139,34
851.619,34
1.536.784,88

Operações realizadas ontem
TÍTULOS dos

estados...

-_^-^-Mup_M-»-w_Miaa»-ia-B-^_-«-«_M_»-»--M_»-_^pw_»^-«M-i
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Lei-, 303
_]__
Títulos Progressivos
.AÇÕES

DE

I

Abert.
FeehinL^-NCr»— NCrs

CIAS. DIVERSAS

Média
NCr*

Mínima
NCrS

MáTrNCr$

Hime, Ord!

I

. ¦ .

0,90
|.

2.649

630,00

Mesbla, Pref.. Novas
'
Me-ibTS,-Ord-/Novas
MeAla,Or&.
Moinho Fluminense.
^Mâi-jné--j-. Port
Luz
Paulista de Força e
.Petróleo Ipiranga, Pref. Ex/Div
fiõMSo Tniranca. Ord. Bx/Div.
Pptr- 55555; Or. Nom. C/DV

I
I

fretas. Pref.
Petrobrás, Ord.
Sid1. Nacional. Port
Sid,. Nadonal, Nom.
S. | kbj^ Pref. Nom.

0,85
0,67
1,98
0,25
0,73
0,82
1,00
8,38
3,33
3,00
0,49
1,69
1,60.
0,82
0,50
0,75
3,83
0,21
1,09
ÕW~\
0,85 |
0,72 I
1*50 |
1.70 |
0,72 |
|
|
I

.Q.70
1,00
0,30

0.30 I

j__j
O.*"
~W I
I
I

Wl
1,00
3,03
0,58
2,85
2,78

1

Souza Cru;
T
SwÕÍÜÍ
|
|
Vale.do Rio Doce. Port., ex/Bon.
¦Vale do RltrDoce, Nom. Ex/Bon
|
'

I
i

.—*—^

|
I
I
|
|
|
|

°.59 1
^» I

I

Wülys, Ord. '
'*»*'•*«,**,

0,85

0,88

0,85

0,67
0,68
2,00
2,00
0,25
0,25
0,73
0,73
0,83
0,84
1,02 .| 1,03
8,60 |, 8,60
3,33
3,33
3,00
3,00
0,51 |.* 0,51
1,72
1,72
:,60
1,61
0,81
0,82
0,50
0,50
0,75
0,75
3,83
3,83
0,21
0,21
1,10
MO
0,80
0,80
0,85 |
0,85 |
0." I
0,« I
1,50 |
1,50 |
1,70 |
1,70 |
0.72 |
0,72 |
0,70 |
0,70 |
*,00 I
1,00 I
Q.30 |
0,30 I

"~0,85

0,67
1,98
0,24
0,73
0,82
1,00
8,38
3,33
3,00
0,49
1,69
1,59
0,81
0,50
0,78
3,83
0,21
1,07
0,80
-0,85 |
0.72 I
1,50 |
1,70 |
0,72 |
0,70 |
W I
0,30 I

0.30 I

0,30 I

0,30 |

0,30

3,50 |
0,84 |
0,66 |
3,93 1
0,55 |
0,87 |
M» I
Mg I
1|04 í
_jjj I
1.07 I
WT I
0,74 |
1,60 |
1,60 |
1,50 I
^
0,82 I
0,77

3,52
0,84
0,66
3,94
0,55
0,87
*¦»
¦»¦"
1|M

|
I

3,60 |
0,84 |
0,66 |
3,95 |
0,55 |
0,87 |
ijg I
1.M I
1'04 ¦
_j_ I
W I
L27 I
0.76 |
1,60 |
1,60|*
1.50 I
W '
0.85 I
0,78 |
0,71

I
|
|
1
|

jg
3,04
0,58
2,87
2,78

MO
W
M»
W
L27
0,75
1,60
1,60
1.50
**
0.85
0,77
0,71
jfl
3,04
0,57
2,87
2,78

1
'
I
I* ¦
1
|
|
¦ I
I
!
I

I
|
|
|
|

I

1|24
0.83

I

]

[

°|

j
g

gj

|
;r>

____5-_E5S*-|

Paulista de Força e Luz
Hime< Pref.
Sid; Nacional
Kibon
So^
,Cr"'
="
Mesbla, Pref. Ex

0,70
0,70
0,48

hS+^n^.

0,29
75
|
0,75
374
|
j
,
3<43
^ |
47
|
|
j
3,99
3Sn~\
291
|
MM
ÜÕ~Í—-j
1,12j^- 207
^

[—^T

1,04

___kúlAVi

¦
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4,00

Caiçaras, Tijuca,
VENDO —
GuaQuitand. FUND. Reg.
América, Vasco, FLAnab.
FloresBrava,
MENGO. Costa
ta e OUTROS — Av. Rio Bco,
136 s/ 2925 — 32-8215 JUANITA.
21054 94
TÍTULOS DE CLUBES — Vendo Jockey Clube, Cad. Mar.
Quadra B, Iate Jard. Guan.
Prop.
Flamengo
Touring e
—
América Prpp* M. Libano
Compro Fluminense e outros,
T. 22-2491 ARY BRUM.
94
21038
Jó—
M.
Líbano,
COMPRO
quei, Cad, Maracanã trib, A/B
— 2, permuto. Av. Rio Bco.
156. s/ 2925 — 32-8215 JUAMTA21053
91

mm

|

,

1,05

1-

m

TÍTULOS E AÇÕES

Compro — pagamento à
Vista. — Sócio proprietário
—• Clubes antigos. — L.
Guerra — Tel. 26-7642.
2Z949 M

CONTRATO "B"
Meses

Fech.

Abert.

Setembro
Dezembro
Março . .
Maio. ,. .
Julho . ..

'N
- N
N
N
N

30

LONDRES,

('
FECHAMENTO
LONDRES, 1 • ¦ .
Nova Tork por « USS 2.3886'
2.3888; Canadá por £ fCAN
2.5620/2.5630; "Cross" por 100
USS 93.22/93.24; Alemanha Ocidental por £ DM 9.5090/9.5110;
-AmBterda por £ GR 8.6845/
8.6865; Berna por £ FR ....
10.2825/10.2845; Bruxelas por £
FR 120.22/120.29; Paris por £
FR 11.8785/11.8805: Roma por
£ L 1485.20/1485.40; Copenhague por £ K 17.9155/17.9175;
Oslo ,por £ K 17.0600/17.0620:
Estocolmo por £ KR 12.3370/
12.3390: Viena por £ SCH ...
61.65/61.75; Lisboa por £ E
68.60/68.70; Madri por £ P ...
166.40/166.50;
Buenos
Aires
por £ F 831.00/835.00; Rio de
•Taneiro por £ NCr? 8,78/8,81;
Montevidéu por £ P 590.00/
595.00; Praga por £ K n/cot.

STOCK EXCHANGE
DE LONDRES

V

Hoje

ALGODÃO
MERCADO DO RIO
Calmo e Inalterado foi como
funcionou ontem, .o mercado
de algodão em rama. Entraram 128 fardos, de Sfio Paulo e
69 de Minas no total de 217
ficando
fardos e sairam 180,
em estoque 1.081 ditos.
COTAÇÕES FOR 15 QUILOS
Entrega

em

120 dias
NCrl

FIBRA LONGA
Seridó tipo 3
Seridó tipo 4

3 — Consols 2-1/2& .

53/6
28/1
7/10
11/16
4/9
33 1/2

K2 — 12 — Imperial
Chemical Industries
Ltd
66/4
K4 — 13 — Emp. de
Guerra Britânico —
3-12% — 127/47 .. 47,7/16

Mercadorias

33,38
21,34
22,375
345,063

34,80 a 38,00
34,00 a 34,50

31,00
30,50
30,50
30.00

SertSes tipo 3 .
Sertões tipo 4 .
Ceará tipo 3 ..
Ceará tipo 4 ..

a
a
a
a

31,50
31,00
31,00
30,50

FIBRA CURTA
39,00 a 29,50
38,00 a 28,50

Matas tipo 3/4 .
Paulista tipo 5 .

Compradores
Meses

Abert.

Setembro .
Outubro ..
Dezembro •
Janeiro ..
Março .. .
Maio .. ..
Julho 1969

Fech.

n/cot.
26,30
27,00
27,80
27,70
27,80
28,70

24.75
.30
27.35
27.62
28.10
28.30
29.40

Mercado — Nada — Nada.
MERCADO — Estável — EStável.
DISPONÍVEL
(Por 15 quilos)
Tipos

Hoje

Ant.

8,|
'44'7
- U
6
5 - tt
6
6-tt
7
7-tt
8 ,
0

27,80
27,60
27.30
26,80
26,20
25,70
24,80
24,40
23,90
22,80
22,30

27,80
,27,60
27.30
26,80
26,20
23,70
24,80
24,40
23,90
22,80
22,30

MBRCADO — Firme — Firme.
MERCADO DE
PERNAMBUCO
RECIFE, 1
Cotações

NCr»

Mercado Estável
22,00
Matas tipo 8 comp. .,
25,00
Sertões tipo B comp. .
1.864
Entradas . .
Desde 1 de setembro . 23.028
ExportaçSo
9.411
Existência
700
Consumo ..
YORK

NOVA YORK, 30.
Abert.

Fech.

Outubro .
Dezembro
Março ..
Maio * «.. .
Julho ..
Dezembro
Outubro ..

27,92
28,35
2d,65
29,40
29,41
27,75
27,81

27,93
28,49
29,09
29,55
27,75
27,60
27,75

NA ABERTURA — Mercado
estável, com baixa de 3 a 12
pontos.
NO FECHAMENTO — Mercado estável com alta de 4 a
7 e baixa de 21 pontos.

=SSKMMsB3E<
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CÃMBl°
LIVRE
Abriu, ontem, o mercado de
câmbio livre calmo e inalterado, com o Banco do Brasil e
os bancos particulares vendendo o dólar a NCrS 3,70 e a 11bra a NCrS 8,84781 e comprando a NCr» 3,673 e a NCr? ...
8,76965, respectivamente. Fechou inalterado.

MANUAL
No manual, o dolar-papel
abriu a NCr» 3,70 para vendedores e a NCr» 3,675 para compradores e a libra a NCr» 8,60
e a NCr» 8.90. Fechou inalterado.

MERCADO DO RIO
Regulou ontem, o mercado
e
de café disponível estável
inalterado, com o tipo 7, safra
1368/69, mantendo-se no p~eço anterior de NCr» 6,00 — por
10 quilos. NSo houve vendas e
o mercado fechou Inalterado,
COTAÇÕES

POR 10 QUILOS
'(Safra
1068/69)

Tipo
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tipo 8

7.00
6,80
6,60
6,40
6.20
6,00
5,80

PAUTA — Estado de Minas
e do Rio. Café comum safra
1968/69.
MERCADO DE SANTOS

,v<%
O Departamento do Material da E. F. Central do BrasU
datilografadas,
a serent
receberá proposta», em três (3) viu,
abertas is dezesseis (16,00) horas do dia quatone (14) de
outubro de 1968, para a veada de quinhentos,mil.(SOfl.DíO)
quilos de sucata de cipós de ferro fundido (sapata* de freio),
para entrega e retirada nas oficinas da IRK.-11-Slo Dlogo —
Abrigo de Carros Elétrico». Maiores detalhes è eaclateclmentos, no Serviço de Vendsi. edifício da estaçlo D, Pedro II,
sala TIS, 7.* andar. Encontra-se afixado stts estacoepde Roosevrit, Stóc*. Sio Paulo, Belo Horizonte, Eerte Flerests!, Barra
do Plrai, Juiz de Fora, Volta Redonda e Barra Mansa. .0. Edital
da colete de preços pira conhecimento dos interessados da*
condições de venda. Hi depósito de eauçlo d*'hum mil eralelros novos (NCrs 1.000,00) pare a aprescnteçlto de propostas
e garantia do compromisso.
Rio dr Janeiro, OB, 25 de setembro (Jel 1948
M298

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DE NOVA YOBK;
"¦-'¦¦'¦';.;'¦
NOVA york, 1.
¦:':.--\
777 , ¦ ..,
.
Meses Abert. Fech.
;
'.Dezembro
..
34,65/70 34,69
Março .... .. 33,30/45 35,3*
Maio .. .. ... 35,73/77 35,80
Julho .... ;.', 35,70/75 '39,80"?
Setembro .. .. 35,70 ,35,75'
34,33
Dezembro
,. 34,40 ¦
Março 1970 -.. 34,25 .34,06.
VENDAS — Na abertura 241
contratos e no fechamento ..
1.781 ditos.
.. NA ABERTURA -Mercado
¦ firme, com alta de 33 a 90pontos.
-7 :'.:::.':'
NO FECHAMENTO — Merestável, com alta de 30 a 45
pontos.

TRIGO
MERCADO DE CHICAGO
1
Fechamento
Hoje
Antes
Setembro . . .1.2087
Dezembro . . . 1.2687

1.2012
1.2628

SIMONIZ DO BRASIL
S A. - INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
C.O.C. — M.F. nf 33.t43.S74
AVISO
Encontre-se i dlapoitçis det
Senhores Acionistas em n/sede
social I Av. Itsóca, 1Í3I-D, Ralatório dl Diretoria acompanhede de Balance Oaral, conte de
Lucros e Perdas e Parecer do
Conselho Fiscal.
Rio de Janeiro, 23 de setem.
bre d* 1*68.
HENRY K. HEARN
Vice-Presidente
1S12B

SIMONIZ DO BRASIL
S/A. - INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
C.G.C. — M.F. nf 33.443.574
EDITAL
Sio convidados es Senhores
Acionistas a se reuniram em
Atismbléla Oaral Ordinária, em
n/sede social è Av. Itaoca,
l»39-D no dia 14 de outubro de
1948, te 10 horas pare dellbererem se-bre:
a) Exame e dlscussio do Be.
lanço Geral e conta de Lu*
cros e Perdas;
b) Elelçlo da Diretoria e do
Conselho Fiscal.
Rio da Janeiro, 23 de setembro de 1961.
HENRY K. HEARN
Vlce-Presldenta
191»

COUNTRY CLUB DE
JACAREPAGUÁ
Conselho Deliberativo
EDITAL DB CONVOCAÇÃO
Ni forma do disposto ni alinia "a", Itim II, do Art? 87,
combinados com a allma "b"
do Art? 89 do Estatuto, convi.
damos os senhores conselheiros
pin a Reunlio Extricrdlnlrli
qui serl reilludi. ne Sede Ad.
mlnlitritlvi do Club, dia 7 de
outubro de 194S, ès 21 hora»,
em sigundi e ultime convocaçio com quilquir númiro, para ipnclir e dillbenr sSbre
e seguinte matlrli:
a) altiriçõsi da Dlntorli; e
b) iprecliçlo de intiprojito
do Riglminto Intimo de
Conselho.
Rie de Jinslro — OB, em 19
dl outubro de 1948
EDEM NATALINO BONIFÁCIO
MANTEL
Pritldinti de Conailho Dillberatlvo do C.C.J.
11944

EDIFÍCIO DEL MAR

H. BELFORT ROXO, 296 — COP.
Ficam convidados os srs. proprietários para uma Assemblíia Ordinária, a realizar-se próximo dia 4, is 20n30mln
ou 21h (1.* e 2.* convocaçlo) para tratar dos seguintes Itens:
a) exame de contes; b) nova ciclagem; c) assuntos geral».
Local apt*. 602. — A ADMINISTRAÇÃO. 21023

Câmara de Comércio Argentina
do Rio de Janeiro

CAFÉ

Coleta de Preços n.° 13 - SVM768
-. >

nada

MERCADO

CHICAGO,

(ESf RADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL)

3.958,275¦..¦¦•'lOOO-,

CACAU

NCrl

NOVA YORK, 1

2 — Bank of London
•Se South America
4 — Cable Sc Wireless Ltd. ordirias
— O c e a n WUson
& Co. (Holdings)
Ord. .....
— Royal Dutch Petroleum . . . 30
10 — SSo Paulo Rallways Co. Ltd .
D/2

Cristal .
,
Demerara ,
Entrada .. .. ..
Desde 1 de sete.
Esportaçâo ....
Existência .. .,
Consumo .. ..

FIBRA MÉDIA

Meses

£

MERCADO DE
PERNAMBUCO
.
' -7RECIFE.* i •

NOVA YORK. 1¦•..:•
Tipo San,v .
7'
tos
n.»
2/3 (Ext.
mole) .. 37,50 37,50
Tipo San'yy'-.¦
tos
n.»
* (Ext. ¦•37,25
mole) ...
37,25

MERCADO DE NOVA
LONDRES, 1
D/I

60 QUILOS

NCrl

VENDAS —Nada.MERCADO. — Paralisado.
CAFÉ DISPONÍVEL

FOR

Branco cristal de acordo com
-o Ato. 6/68. de 26-3-68, P.V.U.
— NCrf 17,20.

'Mercado —
Estivei

Contrato Meridional de AlgodSo — Base — (Tipo 6).

Montreal por S 0.9321/0.3324;
Rio de Janeiro por NCrS 27.03/
27.24; Buenos Aires por P ...
0.28/0.29; Montevidéu por P
0.4000/0.4100; Berna por FR
.23.2312/23.2362; Estocolmo por
KR 19.3800/19.3650; Madri por
P 1.428/1.445; Lisboa por E
3.4700/3.4825; Amsterdã por GR
27.4875/27.5025; Londres por £
2.3888/2.3889; Paris por FR ...
20.1037/20.1037; Bélgica por FR
1.9862/1.9870; Alemanha Ocidental por DM 25.1075/25.1125;
Noruega
por, CN 18.99987/
14.0087; Áustria por SCH ....
3.8675/3.8775; Dinamarca por
CD 13.3312/13.3362; Itália por
L 0.160787/0.160837; Peru por S
2.25/2.31; México por P 8.00/
8.01.

0|75
^
2,96

—
L_^

NOVX /YÒRK,'lT

NOVA YORK. 1
FECHAMENTO.,,

.' O mercado de açúcar regulou ontem, firme e inalterado.
- Entraram 7.900 sacos do Estado do Rio e saíram 10.000.
ficando em depósito 34.562 dlCOTAÇÕES

MERCADO DE NOVA YORK

MERCADO DE SAO PAULO
S. PAULO, 1

ESTRANGEIRO

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S, A,

.„

0^

Mesbla, Pref., novas
Mesbla, Ord., novas
L_
Vale do Rio. Doce, Ex/Bon*
W'^yt' 0rd*Whlte Martins

TÍTULOS DE CLUBES

3,76
80
--.
rz
_ÜJ
»
^—
^
¦

3^6~1
3Ãã~\
—¦;
0.8*
".84 I
^—
¦ g^—

I
..
!

¦
17
-17Õ
Í^Tj 282
1|60
—jj_
0,70
0,49

|

|
1|70
J^T]
1>59
j
:

Samitri
*
Cimento Aratu
rymn isapei,
int.
,
rrei. r/niv.
T„h., BSf
Dona
Pago Brasileiro. Ex/Dlv. Bon.

VENDO - Hosp. SILVESTRE,
T. T. Madureira 130 cotas, P.
P. HoteJ 10 cotas, M. M. Gerais, Cad. Maracanã tnb. (1)
— Aví. Rio Bco. 156 a/ 2925 21055 94
32-8215 JUANITA.

7^°°°
7.IÕÕ
4.000
SJM
j»

I

¦f"0'^
A"t0-C/4iV,
\—Õ*n
Belgo-Minelra
__
Brahma, Pref.

MOTEL Clube Minas Gerais.
Vendo titulos à vista e a pra20, (uso imediato) Tel. ....
23-8064 sr. OSVALDO trás 13
horas;
I*-*-21 M

1ÜB
1°i°
5.80O
"»•««»
16.000
400
500
1.
5.80O
41-65342.693
48.100
860

29-9°°
g
4'°° 21-60"

América Fabril

Mescla, Ord. Ex

1*000
1.800
2.500
SOO
11.000
4-500
2.700

-a»

jg
gj
jgj
0,75
1,60
1,60
1.50

"•59 !
**> '

3.100
14.000
76.000
9.600
3.500
9.233
19.814
781
1-000
45.600
35.300
19.100
15.800
26.300
5.000
500
1*700
21*438
|, 100
9.300

13.500
300
400
3.200
3.000
2.000
20-000
1-000

0.77
0J1J 0.71
1'00
___EE
3,03
3,02 |
0,58
0,57 |
2,88
2,84 |
2,78
-2,78 |

°*1 '
4'05 '

°'61 j
_°Ü I

1.2Õ0

0,67
2,00
035
0,73
0,83
1,02
8,45
3,33
3,00
0,50
TO
1,60
0,81
0,50
0,75
3,83
0,2!.
1,09
0,80
0,85 |
O."
1,50
1,70
0,72
0,70
l-00
0,30

SfiÕ~\
0,84 |
0,66 |
3,93 |
0,55 |
0.87 J
l.« I

iMERCADO DE FRAÇÃO

'Aços VlUares, Pref- C/B

6
I

3,55 |
|
W |
I
0,66 |
|
3,95 |
|
0,55 |
|
0.87 I
I
• I- ¦' U» í ;
140 I
I
'.
LO* I
I
V» I
I
1.07 I
*1
I
jg I
0.74 |
I
1.60 1
I
1.60 1
I
1,50 I
I

Ktb0a
Listas Telefônicas, C/26
Letras' Hipotecárias"do BEG
Lojas Americanas, antigas
Mannesmann. Ord. Ex/Bon.
Magné?lta^
¦
MftsMiaPref. !

—-——»

¦_M_aa_MM_ii_M»--iai-**-

II

jfrqs Villares, Pref. C/A, Ex/Bon
|
AC9,s .Villares, Pref. C/B, Ex/Bon
|
.
Alpargatas
|
. y ¦
América Pab.rU .
|
|
Amo, novas C/42
Atno, C/40'.
.
|
'Antártica-Paulista
|
Banco do "Brasil
|
|
ganco.do!Estado da GB C/Bon
Banco Português do Brasil
|
'
Belgo Mineira
|
Brahma, Pref.
|
Brahma, Ord.
|
Brasileira de Energia Elétrica
|
Brasileira de Boupas
|
BrasUelra.de Gás
|
|
Çim*. Aratu,
*.;¦'¦¦
I
(3BUM
bocas de Santos
|
Ducal Roupas, C/24
í
|
ftona Isabel Pret.
Bona Isabel,'Ord.
I
|
Estréia, Pref, C/54, Ex/Bon
Estrtía. Pref. C/53
|
Força e Lux de Minas Gerais
1
I ..
Força e Luz do Paraná
Ferro Brasileiro, Ex/Dir
| '
¦
Í-Ume. Pref.
I

Quant

O Banco do BrasU fomeceu as seguintes taxas:
; veada Compre
3;S7S
Dólar .... 3,70
8,76965
Libra . . ... 8,84781
0,92352
0,93166
.
Marco .
Escudo . . , ¦ 0,130610 0,127890
0,73867
T. francês . 0,74555
uraFêso
nominal nominal
gualo.
Peso
argen0,011581 0,009555
tino .
dlnaCoroa
0,48870
marquesa .0,49387
nominal nominal
Peseta
islanLibra
8,76965
desa . .- , 8,84781
Dólar- canadense . . . 3,46505 3,42326
0,005968 0,005909
Lira
Franco belga 0,078685 0,073003
Franco suiço. 0,88099 0,85333
Xelim . . . 0,144485 0.141671
Coros- sueca; 0,71720 0,71052
Florlm . . .1,01898 1,01025
•
Coroa nprue- ¦
guesa . . . 0,51874 0,51339
S Convênio .73.70 3.765
Vende i Compra
3.675
Dólar 1 • .7
3,70
8,60
Libra ....
8,90
0,78
0,82
Bolívares . .
Coroa dlna0,47
0,50
marquesa.'
0,68
Coroa, sueca
0,72
Dólar cana3,33
3,50
dense . -.
Escudo por0.120,13
tuguês . .
Escudo. chileno . . .
1,05
0.98
Florlm . . .
Florlm Curaçau . . .
0,068
0,072
Franco belga
4,45
8,30
Rand . . .
Franco fran-- cês -. . .
0,86
0,75
0,34
0,375
Franco suiço
0,0235
0,029
Guarani . .
0,0058 0,0081
Lira
0,91
0,935
Marco . . .
0,66 0,0515
Peseta • • •
Peso argen0,0102
0,011
tino . . .
Peso bollvla0,21 ,
0,31
no . . .
Peso uru0,013
0,015
gualo . . .
Esc. chileno
0,31
0,39
Shllllng. . .
0,070
0,087
Sólis . . .
Peso colom0^1
0,31
blano . . .

AÇÚCAR
MERCADO DO RIO

Calmo — Cal-

MERCADO
mo.

"Oil trabalhos da Bfllsa de
' lôres,* ontem, foram apenas Va-.
renegogulares, .registrarido-se
. cios menos desenvolvidos nos
•papéis'em atividade, que versaram eró sua maior parte em
ações diversas.- O indice BV
foi fixado em 207,2, com alta
de 1,2 pontos. As ações niais
negociadas íoram ás de Petrobrás, América Fabril, Side•rúrgica Nacional, Belgo-Minel- .ra.vBralflria e Mesbla. Dentre
ãs ações que compõem o indi, ce BV, 12 acusaram alta, 4 es.tiveram'em baixa é 7 ficaram
*' «st4velSi*(!AB" ações que mais
subiram, foram as de Mesbla
x 'ordinárias,
mais
Arno,
' «mais 3,8; N Mesbla 4,8;
preferenciais, mais 3,7; Petrobrás- or.
:. dinárias, .mais 2,5 e Belgo-Mi2,0 pontos.
nèira, mais
As
ações que acusaram maiores
foram
as de Whlte Marbaixas
tins, menos 5,4; Brasileira de
Houpas, menos 2,0; Lojas Amerlcanas, menos 0,5 e Banco do
.Brasil, menos 0,4. Os demais
' 7- papéis ficaram estáveis. O total de títulos negociados. so7,mou 631.938, na: importância
..de NCrí" 837.226^4. Venderam-.
'-?.**>
2.657» apólices dos Estados,
-,-'rendendo *NCr$ 7.424,10.
Foram vendidas 629.279 ações dl...versas, no'valor dé NCrS
.84&802.24.
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Departamento Nadonal de Esfraifos ife Rodigem
Seleção de Empresas de Consultoria

UP AÍ|tllllC.

X O Departamento Nacional de Estradas de Bodagem (D.N.E.R.), com sede à Avenida Presidenta VarSM, 522, na cidade do Rio de Janeiro — OB, torna
público para conhecimento de quantos possam se Interessar, aue fará realizar Seleçio de Empresas de
Consultoria para ex-ecurio de Projeto do Engenharia
Final de obras na Rodovia BR-101 — trecho Faseada
dos 40-Manitha, com extensão aproximada da 140 km,
no Estado do Bio de Janeiro. <
2. As propostas serão recebidas no loeal citado no
item 3, às 14,30 horas do dia 6 de novembro de 1968.
3. Os interessados poderão obter o Edital e demala
informações, no seguinte loeal:
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Comissão de Concorrências de Serviços Is Obras.
Avenida Presidente Vargas, 522 — 21* andar.
Bio de Janeiro — Estado da Guanabara.
Bio de Janeiro, 1 de outubro de 1968.
as) Eng? SALVAN BORBOREMÁ DA SILVA
Presidente da C.C.S.O.
54047

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nadonal de Estradas de Rodagem
Seleção de Empresas de Consultoria

AVISO
1. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (D.N.E.R.), com sede à Avenida Presidente Vargas, 522, na cidade do Rio de Janeiro — GB, torna
público para conhecimento de quantos possam se lnteressar, que fará realizar Seleção de Empresas de
Consultoria para execução de Projeto de Engenharia
Final de obras na Bodovia BR-101 — trecho Itamaraju-Pedro Canário, com extensão aproximada de
170 km, no Estado da Bahia.
2. As propostas serão recebidas no local citado no
Item 3, ãs 14,30 horas do dia 5 de novembro de 1968.
3. Os Interessados poderão obter o Edital e demais
informações, no seguinte local:
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Comissão de Concorrências de Serviços e Obras.
Avenida Presidente Vargas, 522 — 21* andar.
Bio de Janeiro — Estado da Guanabara.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1968.
as) Eng* SALVAN BORBOREMÁ DA SILVA
Presidente da C.C.S.O.
54048

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SUPERINTENDÊNCIA DO VALE
DO SÂO FRANCISCO

AVISO
Tomada de preços para venda de
máquinas e equipamentos usados,
remanescentes da construção da

Barragem de Três Marias

A SUPERINTENDÊNCIA DO VALE DO SAO FRANCISCO
•- 8UVALE, venderá atr>,v«s de TOMADA DB PREÇOS N.°
8/68, no dia 23 de outubro de 1968, no estado em que se
encontram, tratores CATERPILLAR, mod, D-8, D-10, D-20 e
DW-20; Vagfics ATIIEY, mod. PW-20; caminhões EUCLID,
mod. 91-FD; caçambas JOHNSON para concreto; escavadeiras
BUCYBUS e NORTH WEST; rolos pés-de-carnelro; scrapers
CATERPILLAR, mod. 463; camlnhAes e cavalos mecânicos
MACK; caminhões FORD, MERCEOfiS-BENZ, FNM « MACKJ
veículos leves WILLYS o FORD.
A relação detalhada — e preços mínimos — dos equipamentos à venda, poderá aer examinada nos seguintes enderetos:
Acéncla Regional de Belo Horizonte — Rua CarIJós, 150
10." andar — Belo Horizonte' (MG).
SUVALE — Divisão do Material — Rua Teixeira Júnior,
39 — Rio de Janeiro.(OB).
Escritório Regional de Três Marias.
Eacritorio de Representaçjo de Brasília — Esplanada dos
Ministérios, Bloco 11 — 3° andar — Brasília (DF).
Escritório de Representação dc Salvador — Rua Chile, 31
8.° andar — Salvador (DA).
Escritório de Representação do Recife — Rua Marechal
Floriano Peixoto, 780 — s/ 280 — Recife (PE).
As máquinas e equipamentos em quesuto, poderáo ser
vistos e examinados no canteiro de obra; de Três Marias, no
município de Barreiro Grande — Estado de Minas Gerais.
Cópia detalhada do Edital — publicado no Diário Oficial
da Unllo do 23-9-6R — cnndiçfics e Informações outras, encontram-se à disposição dos Interessados nos endereços acima,
Eng°. CARLOS

CRISTIANO COTRIM SOARES
Superintendente
75297

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1.» CONVOCAÇÃO
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES
Inscrlçlo D.» 33.055.641
Sáo convidados os senhores sócios para se reunirem rm
Assembléia Geral Extraordinária, na sede social, i Rua Visconde de Inhaúma, 58, sala 1210, is 18 horas do dia 30 de
outubro de 1968, a fim de deliberarem aóbre a seguinte
reforma dos Estatutos na parte referente a: 1.°) Ampliação
da denomlnaçlo de Instltulçlo; 2.°) Elelçlo dos membros
do Conselho Consultivo (Art. 28) e Conselho Fiscal (Art 29);
3.») Modlflcaçlo do Art. 37, ampliando as atrlbulçóes dos
Vlce-Presldente» para exercer as funçóe» de Prealdente em
caso de ausência; 4.°) Ampllaçlo do número de Diretores,
até 10 (dei).
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1968
(a) LUIS PLÁCIDO MUSANT-

O QUE VOCÊ JÁ FÊZ NO "MÊS
DA AÇÃO PELA INFÂNCIA?"
COLABORE COM A CAMPANHA NACIONAL
DA CRIANÇA

fo, Fronklin Roosevelt) 23 — 4.° and ss/401 o 403
Tal. 32-7866

Secretário-Geral

Banco Brasileiro de Desenvolvimento S. A. - FINASA

1

SANTOS, 1
Meses

Abert.

Fech.

Setembro
9,70 9,70
Dezembro
9,80 6,80
Janeiro
10.00 10,00
Março
10,00 10,00
Maio
10,20 10.20
Julho
10,20 10,20
VENDAS — Nada — Nada,
MERCADO — Estável — Estável.

'31-1657,31-2919
e 31-0728
Avenida Rio Branco, 123 - 6.° andar ¦ Conj. 611 • Tels.:
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Correio da Manhã

DIRETOR-PRESIDEUTE
NIOMAR MONIZ íôDRlb BITTENCOURT
WRETOK-SUPERINTENDENTE
OSVALDO PERALVA

EDMUNDO BITTEHé0|ÍRT - PAULO BITTENCOURT
à/t. Gomes T-eire, 471
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A ENCRENQUEIRA

A APRESSADA

Françoise Hardy criou caso, no ensaio de ontem, e acabou sem cantar

Cantora húngara Zsuzsa Koncz ensaiou e deixou boa impressão com a música Estamos sempre apressado*
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Nana Caymmi torceu pelo irmão, mas gosta mesmo c de Caminhando e faz críticas ao júri, que achou, até sem müifo gabarito paria a tarefa

BANDA VAI
LA FORA E
É SUCESSO

MÚSICA :
DÁ PRÊMIO
A ALUNOS

Com troféus e medalhas, desembarcou ontem, no Galeão, a Banda
da Corporação Musical União Operária da cidade paulista de Piracicaba, que participou, na semana passada, do Festival Internacional de
Bandas de Música, em Barcelona, como a primeira banda civil a se apresentar em festivais internacionais.
A banda paulista, embora recebesse vários convites, • por motivos
financeiros, só se apresentou em VaIência, Cátarroja, Pedralha e Sueco,
onde promoveu verdadeiros camavais, com o povo nas ruas entoando
a Banda, A Praça,-' As Pastorinhas
e outros sucessos- brasileiros.

A primeira colocada no II Festival Estudantil de Música Popular,
normalista Irinéia Ribeiro, autora da
composição Praia Só, recebeu, ontem, do secretário de Educação, sr.
Gonzaga Gama, NCrS 1.500,00 como
prêmio pela autoria da melhor composição do Festival.
A normalista Geise Monteiro, mtérprete da música vencedora, rece*
beu como prêmio NCrS 500,00; o segundo colocado, Vitorino Tosta Neto,
autor cie Lamento Capoeira, recebeu
NCrS 1.000,00; e o terceiro colocacio, Antônio José Espirito Santo, autor de A Via, NCr$ 500,00.

WM
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OPERÁRIOS
A Banda é integrada por 50 operários, sob a direção do maestro Osvaldo Peternam, que há 32 anos organiza seu repertório. A União Operária íoi fundada em 1' de maio de
1906, por Antônio Monhuca, também operário, e dela só participam
trabalhadores, carpinteiros, marceneiros, torneiros, sapateiros e metalúrgicos, que ensaiam à noite, após
o trabalho-
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A PROCURADA
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Liesbeth List, da Holanda, é uma das ma» procuradas .pelos

"AA-stís»!

,_\
'cesa Os problemas criados pela franFrançoise Hardy, na: hora de
í ensaiar .-^- subiu e desceu a rampa
várias yêzes; â orquestra gastou mais
'não com sua música e
' de meda.Hora
ela àcábóü
cantando — e a'
'Antoine
música" de
(Luxemburgo),
Jogo de Futebol, cujo estritiilho termina com Flamengo, Flamengo, fo' ram as riotas''dominantes dos ensaios
de ontem no Maracanãzinho, quando foram executadas 15 músicas estrangeiras.
,-. •¦ O.;, importante editor musical
. americano Salvatore Chianti. presidente da-RCA e diretor da ÁSCAP,
. lançará nos Estados Unidos as composições de---Marcos Vale, entre as
t.quiis.Dia do Vitória, classificada em
a? lugar no Festival, e as' músicas
•de Milton Nascimento, inclusive Vera Cruz, que foi desclassificada na
eliminatória r>or Minas Gerais. A in- '
formação é do maestro Eumir Deo• dato.
• •;
. .v».
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Na opinião do estudante Vitor:no Tosta Neto, aluno do Educandário
Rui Barbosa, e segundo colocado, "o
Festival Estudantil é muito mais auténtico que o Festival Universitário,
porém, peca pela desorganização,
pois existe mais de um patrocina*
dor mandando ao mesmo tempo, o
'
que dificulta o bom andamento des
trabalhos".
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N.° 23.154 — ANO LXVHJ,
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•po,; comunicando bem^ e funcionan*
Amanhã, às 21 hòras.noMaraca. nan Zarai), IllusloneH (AletÉfaha —'
nãrinhcv-a; Suécia abre^.comsí' canção
..-¦do.. de Uórma,-: objetiva,, pollticamenIlusões, na' interpretação .da^èárjíftrra
'
¦;te"i • v ;-, :ih •; ;v.No;One: Can >Sar-; (Nuuniém Pode
-Alexandra, composição dí^d^r-,geriB), Tu'¦•Anibr; (Venezüèll^jriBti
Dizer), na i-tterpretação ido conjunto
'
Con's .Combi)».,-a.-primeira poite da , .'-'•^ -C-' AS.CANÇÕES •-•'
Amor, compositora é autóra^M^fia
fase-.^internacional- do III Festival
Luiza Escobar, na intei-pr^eteção^e
InternaciqnsLdâ Canção .'Popular, se¦/.*:-.¦ Após No One Can Say, da Sué-.
Lita Morillo), t'òi seau Qui C*st
guihdo.sG.jrpà^-lè.pafsès.;' .;'¦.
Ferdu (Holanda — O PiMro qne
,,ci;a,.-»seguera:--;VVe Are Always ln:A
-ficou
•Murry
assim
O: júri internacional
Baten Asas;- composição W*" Aáflré
(Hungria — Estamos Sempre ¦
-Apressado»,; na interpiütação da
!Poppi'de' antorià de Céês NéS^eí
organizádoi •.presidente,;.© compositor
; na interpretação dé' LiesDèffi: *
norte-aroericapo' Harry^-. Warren;
ícantpra.Zsuísa Koncz;-- 'éomposiçãoJacko oZellei:.XArgenttaa),, Jaime
de Janos Gyulai-Gaal, de autoria de
Mary (Estados tinidos, -&b?'i
'compositor
Atria (Chjíej,. jor£e„<AjFanãez (Espa.,
• Nelson *«—,«. <«;
Istvan-.Hajnal); Le Bruit Des Vav.
nha), Elm<}raBer8stáinr.|ETJ,A);Paul
das
Ondas,
Marnlho
«nes (O
Norman. Gimbèl,^ iritérpr^s^
por RòMoriat ;(É"rtmç£>,:IjèY-$Í-e4. (Ingla. muald, composição do próprio, e dos
Néeley, regência ueNelsoja
•a.utói«s,.Serge Lebrail e;.Páscal Seterra'),. Çiampjèro\ÉD^esçhi ^Iiáliá),
yiyrtt Plu» Hánt (Bélgica-^ VjPrer
Ve.
Espelà.Rgzm;.(IügpMvia);illàül
'jiefrèles' .'; vrap>, Xct.Yl Un Amanecer (Para.'Nas Alturas, interpretei' çónapò^jíor
lasco'."' (tóèxicó^ ^didálía
iguai-—Eu Vi Um Amanhecer, de
e autibr,7 Jean. Valiée),'. í
(PorÍugál)',,"GèrQ WÃjnpdi k(5vííça),
i.Humberto Rübin e Nénlecò Norton,.
Placé For'.Me. Someday Q
Helepâ .Vaiidíàlppy^ ÍTcheco-ESlóvá-naiinterpretação de Nlnç)!. Poema
Um Du* Encontrarei Um ÃÍ.
qú]a) .e"EUs*'ftègiríà;^Bra^Í).
dft; -Vida; (Portugal — cómMadale:
Pari Mim, compositor e regeito/pj
.'..Aboçréciãjj .com-, ,.a,;,,decisão do
na Iglésias, de Joaquim• Lúik Gomes
akHóí Saíoí autor, Ferttf PoflS»»!»^
júri-'naciónái,-,apesar-..da classifica-¦
. e Antônio José, com à. regência de'
térprete Danny),. Old: Fairy We i
Joaquim' Luiz Gomes), Waterfall
lônia — Um Conto de FajbM érar>
ção^de.^ibiá. em primeiro;l.ugar, o
compositor yíniojus; de.iMoràes.afirJamaica —- A-Cascata, de Alex Spyrpositor e .(Xégerite,.. Edwlirdt&Urbanmou-qu^ipsjuradoR-come^rànvrUma^ -^opou2flS_^PatrickCampbeU Lyohsr
-czyK, autor, Anna- Jakowska,-tóírcom Jymy';Oif^7Tiã^V€ètte--^tae-^-^pr^ :TmÜ OJWjRhgrande Injustiça'--com;,a .des.çla.ssifi-.
cação .da .m^ãcá.Çftpoéira:;í|efen— Êste Mtíàtlo $
(Suíça..— Nesta Rua, compositor,
World' (Canadá 'compositor*
autor - è:-i intérprete, Géfard Gray),
dida", pela-cantora Büana Pittman.
eo, intérprete,
# à$
BoTl.Elai (Israel — Venha A Mim,
Sobre Caminhando, de Çeraldp.
Pául'Ahka,
regência
de
Dórí'Cos*ü)i
"e Les Soleils D'Hiver
Vandrér yinicius. dé ijloarps. ¦ disse
çomppsitor Yohanah Zari^ àútor Mi(Tuf^ülâ.-^VO
ra Mèir, na interpretação dé Genny
Sol de Inverno compositor'* ápàpr,
que, "a letra é- muito-.'boa,, melhor .
do qué-a.m.úsiça.;e;que:p tçma é óti!. Amdrusky,,com a regência de YohaErdeh Burí, intérprete, ':' Toulái)'. $¦¦''.¦]
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FARIA
BÀPTISTA
NELSON DE
ARNOLDO WALD
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SUÉCIA ABRIRÁ FESTIVAL
COM NINGUÉM PODE DIZER

NANA ACHA

ir*"
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RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 1968

Apesar de tertorcido por Andança,
oe seu Irmão Danilo,,Nana .Caymmi
afirmou.quedaria, o.'l-0.lugar do
Festival da Canção i música de GeraldoVandré, pois1 " a. arte é feita
para o público" e,-"sendo êle quem
vai cantar á melodia;; êle é quem
deve escolher".
Considerou "sem gabarito" ojúri
da parte nacional e achou ''uma su.
Jeiraterera jogado o Joblm e ò Chico
Buarquenum, l.°/.:lugar debaixo de
intensas .vaias". Seria,preferível —
disse ela — que Sabl» fosse ató mesmo desclassificada, mas nunca colocada contra o público; em flagrante
situação de humilhação e desrespeito
para com tão grandes "Compositores
de nossa música popular»!'. :,4 .
Achou a manlféstaçãb do público
na noite de domingo "uma autênti.
ca demonstração de protesto'dee; de.
sespêro pela situação caótica
nos.
so País", mas diz que "á música hão
é o melhor'meio de:c()rnuriicàçáò de
massas, pois se assim fosse, o Via.
dimir sairia por aí cantando".
Ficou deslumbrada' com a apre.
sentação dos Mutantes, "a coisa mais
linda que já vi em matéria de festival", "e não compreendi tantp. incoerência como classificar Jamelão
e deixar de fora Oxalá e, América.
América.
Com um ar de tristeza, afirmou
que "senti imensamente'a'falta do
Caetano no Maracanãzinhò( fazendo
o seu espetáculo e colocando o seu
protesto que é um dos melhores e
mais autênticos — seria uma coisa
realmente linda WO Marcos Valle
trouxe sua contribuição, queé."mui.
to como as coisas do Milton NascL
mento, qUe eu aprecia tanto". :
Para ela o Festival Internacional
é o mais importante, para,.o }ançamento de novos valores; "por sèr o
único que dá realmente grande
oportunidade. a essa gente".,"Se o
Festival fôssè méu, só haveria uma
parte nacional — São Pàulò e Rio
unidos no Maracanãzinho —- e, uma
parte internacional".'
A grande queixa de Nana foi a
"grosseria
do Serviço de Segurança
do Festival que não permitiu que eu
entrasse no Maracanãzinho, apesar
de me ter identificado c de ter tido
o trabalho de levar o meu. galo do
ífi lugar do outro Festival". Nana só
conseguiu assistir ao espetáculo porque encontrou alguém da Imprensa
que lhe cedeu,convites*.pois os,dois
dias que passou no Hotel Savoy à
espera de nada adiantaram.
— Como se vê — prosseguiu ela
— quase todos os compositores àgo.
ra cantam suas próprias músicas e
isso toma terrivel á vida do intér.
prete que precisa sair em busca do
•.-.¦¦í ¦-,-¦
que graytuv
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;VANDRÉ & SABIA

,-i 'Os iugoslavos Arsen- Dedic (letrista: e cantor) e Bojan Adamic,
• compositor, consideraram Sabiá ' a '
melhor -— "talvez a preferência do
público brasileiro em relação a Caminhando se deva ao fato de que é
a música do momento que êles-estão
vivendo. Além do mais nenhuma delegação' estrangeira tem a tradução
das letras para inglês ou francês, e
a canção de Vandré — -segundo nos.
dizem— tem na letra seu ponto for-.
te". O compositor Gerassimos Lavranos,'da Grécia, por outro lado,
acha que o resultado devia-ser: Ca-.
: minhando, Andança e a música dos
Mutantes, Caminhantc Noturno, esta
última pelo elemento de inovação
que encerra.- Gostou também imensamente de Dança da'Rosa e Maré
.Morta.
' O compositor francês
André
Popp (L'amour est bleu) acha que
tanto Sabiá quanto Caminhando são
cada uma em seu gênero. Já
ótimas,
'
a compositora peruana Chabuca
Granda, que será júri da parte internacional do Festival êste ano, peIa segunda vez, considera Sabiá uma
canção belíssima — em música, em
letra — e de Vandré disse: "É um
trovador que entrou na graça de
Deus e no coração do povo. Para
êle não deve importar ganhar ou
não." . _
Assistiu aos ensaios o sr. Augusto
Algueró, dono da maior, firma -de

gravação'e edição musicat"da Bspanha, qUe possui inclusive -fede?de
lojas de disco em todo ò país. Veio
ao Brasil para buscar músicas sbrasileiras a serem lançadas ria Espanha: '-'A partir de hoje vou correr
lojas ^e disco, para conhecer omercado e levar - as músicas-» de maior
-..sucesso.". • ' „ ooi : óí
" ..!'¦• • :.'
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CHICA DE IPANBaáA . v "•
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O ensaio começou com' a mifitea
da Grécia Se você vier, carítadáTpor
Márinella; ritmo bem movimentado,
>cóm' elementos de folclc*è- j^w>;
Antoine,- com enorme gravatáffttflçò
amarela,' pulava, sentava no ;'pt&o,
-cantando sua.música-qua certamente terá. torcida: fala em "amigò,::tíSo
é mole"j. com. um'fundo .-de musica
. de tourada. Satomé, intéjpretoóda
.música espanhola ..A Feü;8íi,pelji(.^>rimeira vez no. Brasil apes.agvde-J^^eK
gravado Chica de Ipanema,. (Garota
de Ipanema),, comprou Tájí.coinMie-»
. tos. de música prasjleira. np Méjdco
. e. pretende comprar 50 Li>s nó.ítlo
para levar .pára a.Espanhâj's°-pú-'
sica espanhola é do mae^ôfe AÜgusto Algueró Füho, marido defCárinèm
Sevilhá. v"-»- ¦' í",;'
A Húngara Zsuzsa Kontz cantou
de óculos escuros, mão rio' ouvido, a
canção de seu país; -Estaiéos seiripro
apressados. Israel, èm homenagem
•ao Brasil,. diz o intérprete Bétoy.
Amdursky,.-concorre ao Festivalccom
Venha a mim, um samba -sl-^iriuo
tem um bom arranjo, comentou o
maestro Eumir Deodato," qúe;iêi-o
arranjo; de Sabiá. A tmúslca.í?da
.Iugoslávia, Adriana, é uína bjaíada,
com batida suave, cantada^jemiugbslavo, letra bem romântica, O-autor
da letra, e intérprete, é fArseà.Jpedic- O Japão participará .còm"Sayonara, Sayonara, Adeus, ^dpusá cantada em japonês, por Kay'SakàiyÍQtot
qué estava no.ensaio vestMo çófn o
tradicional quimono japánês."^^
BRASIL FINALI^A>C''^';
A compositora peruaria.Chàpuca
Granda afirmou que nãrTtem ^ividas de que o Brasil ficará entrç.as
finalistas ou Festival con^Sab{i^5nti-e as músicas estrangeifas que tinha ouvido até o momento) preferia
a italiana, Não me perguntes, ~de
Pino Donaggio, a da Alemanhaí ílusão, e Finlândia, Encontrarei^ tim
lugar para mim. Usi "' ufi
Qs intérpretes queixavam-se .todos de que faltava um' alto-falànta
guia: não conseguiam ctíritar direito
pois não-ouviam a orquestra..-.-/.-"
'•''•'"¦'

«ti Hi

'

¦ '5 -5

•Sl'h»*

HHMBS''

mmm i ¦ i wmwwwmmmmkwmmmmmmmm^mm9mWm

Cibernética?

-•¦.v~ rs:

Cisnes^

vJjj^T*
ri C'""""?'".'"-'''

ciência de conduzir ações

AmWW

Mm\m\

'Ámu^^k

' mmW

^H

¦*- ^1^1
Jfc:

(fcOÍV»* tf 3*^5: v-w^.1

"«..

1%

''pior Júlio Maria Neto

*

—9

^ÊM^-H:"

i^l

Wm^T

• --•^^^•-M-*vrv,^H---*r-->W'X*-Hfrv-««*r v.a-<.ív»í -

*

.*.
i
•r
;m<< :.-••.:. . -.-

,

v£*r\>;-;

¦

¦ •

se daquele. De modo especifico a teoria do comando
e da comunicação estaria estendida as sodedades dós
seres vivos e destes, às sociedades humanas. Os dados para tal teoria deveriam ser obtidos dar. máquinas. Nfio se trata de máquina superar homem óu viceversa. Trata-se da execução de ação. Se considerarmos o comando, há a seguinte distinção: comando -na
máquina é ordem no ser humano. Surgem entfio várias dúvidas e oposições, mesmo suposições que nfio
interessam à cibernética. Analisando comando e ordem, apresenta-se de inicio.um fator impresdndlvd:
uma açfio .determinada. Comando ou ordem só tém
significado, só existem, quando existe uma açfio determinada. Entfio.há uma ligação estreita entre a dbernética e a açfio. Chega-se ao-ponte de a açfio ser
objeto de estudo da cibernética. E um mecanismo dbernético ser. aquele que; conduz uma açfio. Analisar
"estrutura,
a açfio implica em analisar toda sua
sua
definição e sua possibilidade. A açfio tam por finalidade produzir uma modificação determinada no «mblente. Entfio, se vemos a cibernética como a ciência
de comandar uma açfio eficazmente, podemos dizer
mais.'Podemos dlzê-la ser a dência de conseguir as
modificações propostas no ambiente. Isto é muito sério e profundo', póroüe cadajaçfio * i lavada a ofrttapara conseguir um objetivo especifico, que será a modificaçfio proposta nò ambiente. E a cibernética surgirTOinDTrciêntírdr-càodtt^
a modificação proposta. Num estudo mais profundo
dever-se-á definir ambiente em função da ação, para ter; determinado o campo onde processarão os estudos. Ora, tanto a máquina quanto o ser vivo, e incluso neste o sér humano, executam ações' (a maquie
na é estabelecida pára .executar determinada, ação).
E estas ações tem o objetivo de produzir determinada modificação no ambiente. Acontece qué as modificações.nem sempre são conseguidas como' foram
Isto é, o objetivo nfio é totalmente alcanpropostas.'
"poderão
não ser conhecidas as leis qué; rdáçado.: E
cionam os atos do programa da ação com as reações
aleatórias do meio. A cibernética abordando o programa da ação torna-sè perfeitamente radonal abordar o campo do comando e da comunicação tanto na
máquina quanto no animal. Incluído o ser humano. O
qüe não seria, nenhuma teoria de comparar máquinahomem,* mas conduzir ações. Na generalização a teoría abrangeria os dois campos num todo. E,continuaria ainda raciond a extensão da. teoria às sociedades
dos seres vivos e dal às sodedades dos seres bumanos, como caso especifico.. Penetrar neste cami», e
determinar suas leis, pára usufruindo dà teoria' generalizada melhor conduzir ás modificações no amblente, eis a que se propõe esta nova ciênda: a ci'bernética.
i
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i Foi introdiuido ão .setor: do raciocínio um novo
"tfra»:.-dbaniétte»,
Acompanhando-o está todo. um
principio dé teoria e um método dè
que
*=*.<¦' ó pensamento cibernético. Quando pensamento,
Norbert Wiener
.liRpMlqpii Cibernética, sua obra trazia a abertura do
.campo de estudo, ao mesmo tempo ai dúvidas pró*nxlas'de sen alcance,
'¦'Mh
m
m campa io'eauante è daetmnaleacao tanto
áa aoatnlaa «uanto ne animal é o objetivo a que se
propõe. • cibernética de .wíener. Estava entio aberto
A máquina
K» novo campo de estudos: a cibernética.
.'(tomada como termo genérico) '*'formada de meca. »i«moi artificiais, t um objeto feito pelo homem para
¦'ifábásft^fT- drtèrminado objetivo' ei* suas leis de fundonamentõ 180 estabelecidas pelo homem. De outra
iorma; ó animal, què é termo genérico de seres Vivos,
inclui o meti. humano. Distinguir agora oe termos fácional f imdonal abordando a cibernética é falho
e passível de conclusões erradas. Isto, porque ao longo
„§p desenvolvimento do pensamento dbernético che',y!far-sé-a. à conclusão de <|ue a máquina poderá estaJelece* raciocínios que o homem nio íerá capaz1 de
estabelecer. Ainda fica a dúvida se o ser humano ser*
ou nfio capaz de compreender
",- certos raciocínios estamáquina.
odecidos
pda
'':'¦
Está dúvida no entanto dependerá de vários fatòres, entre òs quais a transformaçfio de informação
mláqi^-l^^a^que^^i^jér^o^eto de estudo da
"•^Sjwrnéíica.
Por outro lado, não inter*essãrá:^~dber-• çtética se. estes raciocínios conduzirem ações eficazes,
*nesmo qué não sejam compreendidos pelo homem. Isto
tornar-se-á claro à medida que se penetra no penjumento dbernético e na sua finalidade..Entretanto
ébòm lembrar que, sendo a máquina construída pelo
homem, ete exercerá também seu controle. A mácapaz de resolver problemas, nfio dé criá-los.
j*$ünae s de peft^tw. no pensamento dbernético ana,qúe se propunha a cibernética de Wiener,
iutoa é feita de rneçaiiismo» estruturados se"iy.
• determinada lógica,, para executar uma ação
•Eradeta•minada. Um mecanismo ê estruturado em
-jnãoe» também segundo determinada lógica, para
„jtpé determinadas funções. Há analogias entre
*>ír*'>11
*3x fier vivo e as máquinas è estas analogias estendem-se
ser 'ehumano. íste também, é formado por mecaêítes por órgfios, todos estabelecidos em sua
segundo determinada lógica,'para.executafunções especificas. Nó, conjunto,* executarem
Admitidas as analogias entre* ser - vivo e má..^IUimIi a partir do raciocínio' de definição de meca* «friffmr.
',, e comparação na máquina e no animal, segue-se
finalidade a que se propôs a; cibernética. De modo
d:-artabdecer a teoria do comando e da comu¦'•'
çfio tanto no homem quanto na máquina.
Estabelecer a teoria de tal forma, que na genera«Rincão estaria abordando o ser vivo. Junto com éle,
-¦4 ser humano, que pode ser considerado uma subdas-
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As mil e nina vidas

2 DE OUTUBRO DE 1968
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de Edu Lobo
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"cÕlRlKT^rMAfi-HA
SEGUNDO CADERNO
. • •

Quando Edu Lobo começou a aparecer, por volta
de 1964, o Brasil ainda não tinha tido o seu Bob Dylan, e nem mesmo o seu Pat Booije. Nos paises "lá de
cto^rofperMEagcm-ide «WJ!»«!dl».jovem, quase adoleicentc, era a coisa mais banal do mundo. Nò nosso
País quem cantava eram homens de vinte e tantos para dma: João Gilberto, Lúdo Alves. Quem compunha podia ser de uma geração um pouquinho mais
jovem, mas de qualquer mandra.não aparecia muito, e ninguém dava pela coisa. Edu teve, portanto, o
prazer meio duvidoso de se lançar com vinte e um
anos de idade, tímido como o diabo, atrapalhado. Entrava no palco dé cabeça baixa, não ria, estava sempre distraído. Um dia nos confessou: ''Você sabe, eu
admiro o Simonal, aquele desembaraço, êle já entra
no palco ganhando a simpatia da sala toda... se você
soubesse como isso é difícil".
Depois de Edu, oídolo jovem pegou. Chico Buãrque talvez tenha levado essa imagem às últimas conseqüências; Roberto Carlos e a turma do Bolinha (seja lá b que fôr) fizeram um enatz dda para quem lê
õJ.G.e nunca íoi à escola —- ou, se foi, ficou na matemática O, amor 10. Edu passou adiante e se tornou
mais compositor,'mais sóbrio e menos fácil de explicar.
.
..
Seu aparecimento foi numa época, chata. Ia à Faculdade de Direito, mas não assistia muito às aulas.
Sua vida toda já estava centrada em torno de música.
. De longe, admirava gente como Tom Jobim,. Carlinhòs Lira, e até Roberto Menescal. Seus amigos se
chamavam Marcos Vale, Francis Hime e Dori Caym. mi.' Namorava j Uma moça loura chamada ¦ Vanda Sá,
rio início muito mais conhecida do que êle. Não sabia
/seia sér compositor, se ia tocar violão ou ser cantor.
Na época fazia as três coisas igualmente bem,' e foi só
mais tarde que o violão ficou um tanto de lado. Ia
muito a festmhas, e já era um convidado importante"
ém qualquer reunião de estudante. Basta dizer que
dois anos antes de entrar na faculdade ainda era II'jder.de
üm conjunto de rock — chegou a fazer um
rock-balada
genial, com letra em inglês, uma coisa di'
zendp '-shéYthe.one I love/ she's thè one I care"...
'.Só
depois é que trocou a guitarra elétrica pelo vioai èassou a morrer de vergonha daquele pas; -fio, e "pregresso".
, sado
.'V-v-Quem ¦•primeiro ligou as antenas para suas com• posições foi Nara Leão. De resto, quando isso aconteceu elas já tinham alcançado um nivel decidido de ori, finalidade, através em parte das ldras de Rui Guerra. Lembravam um pouco as idéias que iriam notabilizir Geraldo Vandré dois ou três anos depois. Mas, já
naquele tempo, eram muito mais bem realizadas.
'-" Era o momento em que o chamado Grupo.Opinião
•vinha também à tona, e justamente uma das primeiras coisas dele a serem ouvidas em público' foi Borandá, na peça Opinião, Fra uma pontinha, mas êle
foi verá peça várias vezes, e sempre ficava emodonado. O pessoal do Grupo Opinião, mesmo, nunca teve
um diálogo- muito grande com Edu. Os problemas
eram muitos: o espirito arraigado de panelinha versus o individualismo que sempre foi sua característica, a mentalidade sandália-franciscana-e-ljvro-deLukács-debaixo-do-braço contra a vontade de ler
Bolinha e pescar de Edu. Não que êle não lesse:
goslava do seu Graciliano Ramos, e chegou uma vez a
engolir de uma só tacada toda uma série, de "Vidas
^dos Grandes Compositores". Mas não era nada o tipo
do intelectual profissional. Achava Lukács melo chato, e um dia, quando lhe perguntamos que achava de
'£oão
Cabral, disse — "Acho hermético, sabe? eu prefiro o Vinícius." Isso foi antes de ler Vida e Morte Severtia; o auto de natal pernambucano mexeu lá como
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suas origens do Recife, e dali em diante passou a ser
admirador incondicional do poeta. .''.,'.
Nesse período de transição Edu;. ficou amigo: de Tom, de Carlinhos. de Bádén. Talvez éle próprio não
-mentisse qué estava, já então, fazendo uma música
mais densa e, certamente,'muito mais-experimental do
que todos eles. Estava também conseguindo usar létrás muito mais duras, muito menos românticas, com
bastante felicidade.
Uma composição resolveu o problema de Edu
ser conhecido. Foi Arrastão, é claro. Do dia para a
noite Elis Regina apareceu agitando os braços e o
Berimbau de Ouro caiu direto, na mão deles todos.
Ingressou de repente ha vida de contratos de televisão, buates, a mediocridade maciça do nosso mundo
de espetáculos, onde, como' diria Yeats, the best laek
ali oonvktlon/whlle the worst are fnll of paaslonate
intensltr. Para Edu, o drama mesmo era enfrentar a
desinteligência e ambivalência do público de buate.
"Você sabe" — disse uma vez —*, "a
gente depois, de
algum tempo só entra no palco depois de encher a
cara de uisque. É uma arena romana, fües te soltam piadas, falam alto durante a música,- estão pouco ligando. Existem exceções, mas são poucas".
. Êsse foi um tempo de mudanças rápidas. Os com»
positores baianos começaram a aparecer depois dò sucesso de Maria Bethânia, e no inicio se aproximavam
muito do tipo de atitude séria, um pouco séria demais para show business, de Edu. A sorte de um sujeito particularmente incapaz de perder uma idéia
digna — até elegante — de si mesmo, num meio de
cafajestes e gente apaixonada pelo sucesso, é ou se
destruir ou manter uma certa distância. Edu estava
interessado demais no trabalho de músico para não
se preservar, de modo que preferiu a segunda alternativa. Nunca vendeu uma imagem de bom-môço,
mas acreditamos que sua incapacidade fundamental
de, no íntimo, deixar de ser bom-môço foi um íator
determinante em sua música. Nisso se coloca em posição oposta à, por exemplo, dos baianos.
A tentativa de manter uma certa distância explica muita coisa. Explica, para citar um caso, sua
viagem para a Europa. O engraçado.é que Edu resolveu passar uns tempos na França não para conquistar
a estranja, sonho secreto de todo tropical, mas para
aprender, Tinha ilusões enormes, quando saiu, de poder melhorar muito como músico, ao contato dos íran*
ceses. Quando voltou, claro, tinha mudado inteiramente
de opinião. "Eles já têm uma música popular ruim
pra cachorro. Você precisava • ver. Só uma coisa me
impressionou mesmo: foram as técnicas de gravação,
o engenheiro de som lendo uma bruta partitura, isso
é uma coisa que a gente .devia imitar. O resto não
vale grande coisa".
Mas a viagem nunca foi muito sua especialidade.
Êle é uma criatura de hábitos, e monta um esquema
de vida muito sedentário. Gosta, por exemplo, de cortar o cabelo em casa, e quando morava no Rio tinha
um barbeiro especialmente hábil, que sabia exatamente o Corte certo. Colocava uma cadeira no melo da
sala de jantar, e enquanto o barbeiro lhe passava um
lençol branco sôbre os ombros Edu ficava lendo o
jornal ou conversando com os amigos, enquanto fumava uma clgarrilha tipo Che Guevara. Outra' constante
em sua vida são os amigos. Éuma dessas pessoas que
tém terror pânico de ficar sozinhas em certas ocasiões, e para isso se cerca sempre de um bando de
pessoas. O interesse que tem por cada uma delas varia muito.
Hoje em dia a vida de Edu foi multo além, no
'e
ttr-r>)
no espaço, do quase-adolescente, e parece
que com dois ou três outros compositores do mesmo
'
nivel — Dori, Francis Hime — navega na solidão do*
espaços lnterestelares de que.falava Pascal. .
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Texto de
Flávio Macedo Soares

Dois casais de cisnes brancos, procedentes da Suíça, desembarcaram no
Aeroporto do Galeão é dirigiram-se para o Campo de Santana, onde foram
saudados pelo governador Negrão de
Lima, e ?.lf passaram a residir.
Esta foi a noticia que mais me
agradou nos últimos dias. Houve também, é certo, a parte nacional do Festival Internacional da Canção, que abafou com música as bombas jogadas aqui
e ali, para fins políticos misteriosos e
detestáveis. (Abafou também mais um
passo do cruzeiro novo para o nada.) E
no Festiva!, a Sabiá, de Tom e Chico, a
Pauacalha, de Krieger, a BAca di Noite,
de Toquinho e Vasolino — não vou
citar vinte canções, deixo ao leitor o
prazer de preferir outras, inclusive as
de protesto. Mas o Festival degenera
em jogo de futebol com torcidas ãfacfc
nadas, faixas, ululos, vaias ao time
adversário ¦— ao cantor e ao compositor que ousam fazer gol contra o time
da nossa admiração passional ou do
nosso interesse, e isso é tão pouco musical... Ao passo que os cisnes, silenciosamente alvos e incompetitivos, tomando o avião em Zurique para se
instalarem num lago de jardim brasileiro, haverá coisa mais confortadora?
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A principio nem acreditei. Que
lago? Que jardim? Ainda os há pela ai,
como gostava de dizer o já saudoso Sérgio Porto, cuja morte deixa o Brasil
realmente mais triste, com menos vontade de rir de seus fantoches, assim
como a de Lúcio Cardoso nos deixou
mais pobres em invenção literária? O
outrora jardim da Praça da República
transformara-se em local infecto, com
águas pô-ires, animais famintos e marginais emi súcia, mísera via de trânsito entre a Central do Brasil e o trabalho no centro urbano. Que iam fazer
ali cisnes tão cisnes, que levam sua
brancura a ponto de nascer entre neves
helvéticas? Seriam talvez comidos ao
molho pardo pelo camelô que últimamente fazia ali suas refeições à base
de cacos de garrafa (não era mágica,
era comida mesmo). E que se passa na
Suíça^de onde emigram cisnes desinformadoí^niüWKrtotai-tsaírâ-^-sa'
tureza no Brasil, hoje na fase de destruição de reservas florestais como a do
Jardim Botânico, para construção de
edifícios de apartamentos?
Corri ao Campo de Santana, e era
outro. Era o antigo, reverdecendo, renascendo, em condição de dar-se ao
luxo de possuir cisnes brancos, pretos,
ou da côr que apeteça a um cisne assumir, na era das hidrocores. E êste cronista, que tão poucas oportunidades
acha de falar bem de alguma pessoa ou
coisa, pois pessoas e coisas não ajudam,
não dão chance ao louvor, agradece a
Negrão o que fêz pelo povo e pelas
cutias, pelas árvores e pelas águas, ao
ressuscitar o Campo de Santana. 0 Rio
estava de fazer chorar, sem um ponto
verde que convidasse ao repouso, em
meio à zoeira e à fumaça das ruas entupidas. O velho parque de Glaziou
doia nos olhos, ofendendo nosso amor
às coisas belas *» cidade, tornadas feias
pelo desamor e pela incúria de governos e governados. Agora, volta a merecer o nome de jardim e seus dois casais
de cisnes brancos.
"ó cisnes brancos, cisnes brancos, por que viestes se era tão tarde?"
perguntava Alphonsus de Guimaraens,
desiludido de tudo, mas nunca é tarde
para chegar um cisne, depois de sanear
um lago.
Era minha intenção, como sempre
faço com animais que nos concedem
sua confiança, entrevistar os dois casais recém-chegados: que acharam da
natureza e dos homens (depois de pedir-lhes desculpas pelo mau estado do
Galeão). Tão brancos, tão suíssos.tão
de alegrar os olhos no lago que há dezenas de anos só via urubus... Nisso,
estourou unia bomba ali perto, na Faculdade de Direito. Os cisnes afundaram n'água, pacíficos e neutros que são
por nacionalidade, e fiquei pensando na
maneira de proteger os animais na luta
entre os homens.
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JOSÉ CONDE

^

UM LIVRO ^^

VERA PEDROSA

EURICO

MOVIMENTO: aqui é ali

Já nas livrarias da cidade o livro Gilberto Amado
— ensaísta e
e o Brasil, com o qual Homero Senna
lúcidos
mais
qué
literário
dos
possuímos
pesquisador
— obteve o prêmio instituído pela Livraria José Olymdò'
pio Editora, por iniciativa de um grupo dé amigos
autor de A Dança. Sobre o Abismo, como parte .dás .•
comemorações do seu 80.° aniversário de nascimento,
ocorrido aos 7 de maio de 1967, Ó volume, qüe traz
Casprefácio de Od}lo Costa, filho, e. apresentação de
siano Ricardo, íoi incluído na Coleçio, Documentos
Brasileiros. Edição ilustrada.
Perguntei a Homero Senna quaí sua reação diante
do lançamento de Gilberto Amado e o Brasil. Êle:
O livro está apresentado com um apuro gráfico que honra a Livraria José Olympio Editora. E
é sempre agradável vermos os nossos trabalhos numa
roupagem bonita. A idéia de Daniel Pereira de reproduzir nas primeiras páginas as capas de todos os 11vros de Gilberto íoi das mais felizes, não só porque
"arejou" o volume, mas também porque dá ao leitor
irtfr-n ga estèasãe An nh™ •te*** Twisarinr que tanto
tem, meditado sobre o Brasil e seus problemas.
— Como classifica o seu livro?
Ao contrário do que muita gente pensa, Gilberto Amado e o Brasil não é um ensaio sobre o autor
"Apresentação",
de Grão dè Areia. Como explico na
além
de uma biominha intenção íoi dar ao leitor,
grafia do escritor (baseada émsuas memórias), uma
pequena antologia de suas páginas mais caracteristicas e ricas dé substância, algo como um Pensamento
Vivo de Gilberto Amado sôber O Brasil.
Por que optou por essa solução?
Porque, dó mesmo modo que a Odilo Costa, íi-.
lho, a tantos outros de seus antigos alunos no velho
casarão do Catete, doia-me que a longa meditação de
Gilberto Amado sobre o Brasil permanecesse dispersa'
pelos seus numerosos volumes de ensaios (todos esgotados) e pelos cinco tomos de memórias, aos quais
(com exceção do primeiro) as novas gerações não têm
acesso. Essa meditação, a meu ver, estava a exigir "a
cristalização concentrada das antologias", Na sua coníerência sobre Tobias Barreto, depois de estudá-lo
em vários de seus aspectos e assinalar o que a obra
do sergipano de gênio representou para a evolução
das idéias no Brasil, o autor de Aparências e Realidades admite que um ouvinte mais incrédulo ou recalcitrante lhe fizesse o seguinte pedido: "Mostre os
textos; cite os pedaços em que essa genialidade se manifesta." No meu livro, propus-me exatamente a mostrar os textos, a citar os pedaços (de discursos, artigos, conferências, romances, memórias) em que se
documentam a originalidade e a agudeza do seu pensamento sobre o nosso Pais. Em Gilberto Amado e o
Brasil está o que de melhor, a meu ver, pensou éle,
e escreveu, sobre coisas, homens, instituições, costumes, livros, tradições do Brasil...
_• •
Se tivesse de destacar os. aspectos mais signiíicativos do livro, quais os que citaria?
Servirá êle para documentar que, em relação
a inúmeros assuntos, Gilberto Amado íoi vanguardeiro, precursor, abridor de caminhos que outros estudiosos e homens de espirito prático depois vieram
encher com suas pesquisas e realizações objetivas,
Que papel poderá o seu livro representar?
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LANÇAMENTO : O Jardim das Cerejeiras
O. Grupo do Rio, que durante al*
guns anos funcionou no ex-Teatro
do Rio, inaugura hoje sua casa de
espetáculos, o Teatro Ipanema. íuncionando daqui por diante na sua
própria casa. Também abre sua temporada de 68 com o Ciclo Russo
que funcionará dentro de breves
dias num esquema de teatro de repertório, ou seja, v;alte'rnadamente,
com três peças.
Com o lançamento hoje de O
Jardim das Cerejeiras (.Vishnyovy
sad) de Anton Tchekov está aberto
o Ciclo Russo que será integrado com
Diário de um Louco, de Gogol-Cogglo (na mesma montagem do Grupo,
na interpretação de Rubens Corrêa
e direção de Ivan de Albuquerque)
e mais A Mãe, de Gorki-Brecht.
Ivan de Albuquerque e Rubens
Corrêa, fundadores e mentores do
Grupo do Rio, estão empenhados com
a inauguração do seu próprio teatro, em praticarem um repertório de
; importância dramática e gabarito
cultural, além de atender diversos

para facilitar às novas gerações o conhecimento de
uma obra que é, em conjunto, das mais importantes
criações da cultura brasileira.

Várias
ANTÔNIO Simões dos Reis publica Bibliografia da
Critica Literária em 1907 (através dos jornais cariocas), edição do Centro de Pesquisas da Casa de Rui
Barbosa. *** ESTUDOS literários lançados pela Comissão de Literatura do Conselho Estadual de Cultura,
de São Paulo: O Pássaro Tempo, de Maria de Lourdes
Teixeira; Diálogos no Espelho, de Antônio Rangel Bandeira, e A Lâmpada e o Passado, de Osmar Pimentel.
*** NOVO livro de contos de Dalton Trevisan: Desastrês do Amor (Editora. Civilização Brasileira). ***
PELA mesma editora, na Coleção Retratos do Brasil
(dirigida por Nelson Werneck Sodré): Padre Cicero
— Mito e Realidade, de Otacilio Anselmo. *** — COM
o selo de Oríeu: Rapsódica, poesia de Stella Leonardos,

aspectos necessários, ao bom anda, mento de um grupo, tais como ciclos

ap. 101'

exibições,
de conferências, cursos,
recitais, etc.
A escolha recaída na figura do
grande dramaturgo russo Anton
Tchekov revela um alto propósito,
um significado maior, uma ambição
definida de defender a qualidade
dramática acima de tudo.
Tchekov (1860-1904) é conhecido do nosso público através de suas
peças curtas, como O Urso pu O Pedido de Casamento, etc,-, seus contos,
e também sua peças mais. famosas
Tio Vânia, As Três. Irmãs,
como
Ivanov (que andou nas cogitações
tanto do Teatro Oficina de São Paulo, como do nosso Teatro Jovem),
O Jardim das Cerejeiras, entre.outrás.
O Jardim das Cerejeiras e as
Três Irmãs são sempre citadas- como suas obras mestras, ou seja, o
melhor da dramaturgia de Tchekov,
têm
merecido, exatamente,
que
montagens das mais importantes
companhias do mundo.
O Jardim das
Cerejeiras, de
Tchekov, tem direção de Ivan de Albuquerque, cenografia de
Marcos
Flaksman e figurinos de
Kalma

Murtinho e reúne no seu elenco
Corrêa,
Vanda Lacerda, . Rubens
Suzària de Moraes, Antônio Victor,
Vera Gertél, José de Freitas, Yvone
Hoffman, Carlos Eduardo Dollabellá,
Leila Ribeiro, Hélio, Àry, Neusa Navarro, Nildo Parente, Creusa de Carvalho e Enio Carvalho.
Aplaudimos a iniciativa do Grupo do Rio de estabelecer no Teatro
repertório,
Ipanema o sistema de
tentado/ou anunciado por diversos
grupos, entre nós, e nunca levado a
efeito, que nos parece tão acertada
medida e que surtiria bom efeito caso viesse ã funcionar devidamente e
com a regularidade necessária.
Outro ponto positivo do Grupo
do Rio ao. fundar sua própria casa
de espetáculos, o que permite: um
trabalho mais amplo, apurado e ambiciosò,. é o de dotar 6- Rio de mais
um moderno e confortável teatro.;
O Jardim das Cerejeiras, de Anton Tchekov, que hoje pelo Grupo do,
Rio' inaugura o Teatro Ipanema e
abre sua temporada de 68, teve sua
priméira-mundiai em 1904 nç»-Teatró
de Arte de Moscou,
.

Vida de burro
Em Plquerobl, São Paulo, o Juiz de Direito pediu
demissão do cargo por não se conformar com a insistência da prefeitura local em explorar um pobre e
velho burro, que há quinze anos vem sofrendo no serviço de limpeza pública. Trata-se do burro de carga
por excelência e o meritissimo achava que já era tempo de se conceder uma justa e merecida aposentadoria
ao modesto servidor. Tendo dado com os burros n'água
em sua pretensão, pediu demissão.

Emoção
De um membro do Júri do Festivaia da Canção,
segunda-feira, para uma roda de amigos:
— "Quando começaram a cantar o Sabiá eu ma
senti o Rei da Vaia".

fi

Curso de Regência

, lK \

,>.

Instalou-se ontem, na Sala Cecília Meireles, o
Curso de Regência em nível internacional,'promovido
pela Rádio Ministério da Educação e dirigido pelo
maestro Hans Swarcwsky, da ópera de Viena,.o pri-»
meiro no gênero a ser realizado no Brasil, '
Destinado ao aperfeiçoamento de regentes de orquestra sinfônica e de câmara, o Curso se estenderá
por todo o mês de outubro, com aulas teóricas diárias,
com orquestra três vezes por semana e duas, vezes
com piano.
Trinta (30) candidatos inscreveram-se no Curso,
procedentes da Guanabara, São Paulo, Bahia, Paraná,
' •
Estado do Rio, Minas e da Argentina. ¦>in:

Karabtchewsky & Klein
O pianista Jacques Klein, com a Orquestra do
Municipal, regida pelo maestro Isaac Karabtchewsky,
executa, depois de amanhã, às 21 horas, naquele Teatro, os Concertos 2 e 3 de Rachmaninoff, comemorando
o 25.° aniversário do desaparecimento do compositor
:^
e. genial pianista russo.
¦'

J. J. & J.

.¦
X

Indira Gandhi deu de presente, ao lá de cima, um
belíssimo jogo de xadrez. Ex&mlnando as peças, "seu"
Arthur deve ter dltõ aos seus botões: "Com cavalos
e peões sempre me dei bem, a Rainha vem ai pra me
visitar, mas os bispos... os bispos é que são elas!"

FRANÇA

. A universidade dos clássicos se opõe, lâéjiante
prestigiosa etapa de transição, o .individualiãmó ro«
mântico. Ê Beethoven.um gênio por excelência0 subjetivo, no sentido de fazer da música o seu íeino de
afirmação individual. Mas o faz como ponto de partida, ,e imediatamente generaliza o que, exprimejíÈxerca
também essa função histórica de elo mágnifiè&ratre
classicismo e romantismo, porque ao alargar, com impeto vulcânico, as formas clássicas, vem conferir a
essas estruturas musicais- solidez e unidade a toda
prova. Funda assim um classicismo novo, umtolassi-.,
cismo beethoveniano — mas a densidade, a atmosfera'
emocional da sua música dependem das-paixões que
o agitam, e essa qualificação romântica; sobreleva,
file generaliza, contudo, à maneira de um clássico,
universaliza os sentimentos de que a música se nutre.
E na Nona Sinfonia, que culmina sua obra, ergue
o hino da fraternidade universal. Vê-se bem-^ue é
um prodigioso marco entre o que costumamos'chamar
'
de classicismo e romantismo. .
; .iria;
¦
Õ puro romântico particulariza. Só b sèújíráma
pessoal é que conta, e êle sente que esse drama' poda
tornar-se fonte enriquecedora dá arte. Qüantíf;.rháis,
pela introspecção, se concentra no seu ego, máís progride na descoberta de novos elementos formais que,
no caso damúsicá. perfazem um tecido harrhônico
de sutileza lÇts^~exprimir-tôdas-asJíárlações.dos estados de alma, ou uma paleta de timbres até então dêsconhecidos que, na orquestra,: se prestam à fantasia
criadora e aos processos descritivo-pslcológiços. Ao
inyés de generalização emocional a que se proponha
o artista há um absoluto egocentrismo, e então ocorre
o fenômeno de que o ouvinte não recebe essa icaensagem musical como dirigida a todos, más identifica
o seu caso particular humano cóm o do musico criador, reconhecendo que na própria desgraça podVhaver,
pela magia da arte, um encanto profundo, o qüe equivale a formular as penas e, ào mesmo tempo, alivialas. Fenômeno que às vezes não vai, no artista romântico, sem a hipertrofia dos próprios
pesárés, já
"manancial
que verifica serem suas dores um
fecundo
de criação artística — è por isso as cultiva, imitiplica, chegando à hipérbole sentimental qüe oferece em
espetáculo. Ao intimismo de Schubert, à
poesia de
S^chumann, se jupte.' a grandiloqüência
^è ReH
X Np processo; de afirmar a sua ihdividúaiP§íe, o
";àê^9;..musical'
romântico afirma também;, ttf '/%' sua
-e étnica^. No-Romantismo;;!ugíéscogeográfica
..^Tlg^l
;.laà^çionais se diferenciam e emergem dp" p|parama
;íité5íein.tã.o nacionalmente -unificadoç- do çlassici*pV' Na
Alemanha, Karl Maria Von Weber funda, ho 'meiro
- do século XIX, a ópera nacional
>íw\ nnm
™..
*er Freischütz — obra-prima inovadora, ^ei»-,
Íuãrtel
queMpta o
mistério das florestas germânicas e sé nutre dilX*ssências'muslcal popular alemã. No àno" climatérjwô do
Romantismo, 1830, Berlioz dá em França a «Monia
Fantástica. Mas na rnesma época florescia' na->^tíémanha um outro gêiüq,,. romântico, sem néhhuqP.aparênciat de sofredor, "porque nascido eih berço^^óuro:
^FeliJK Mendelssohn.;. Pode-se considerar Mehjrisgohn
um extraordinário gênio adolescente cujo desenvolvimento ulterior não lhe confirma a estréia fantástica.
Mo. há precocidade.maior..eni
toda a músicaidò que
á dêlè, ao '¦compor} aôs dezessete anos, à Âbetturii do
Sonho de uma noite de verio.
¦
X--.
Já o romantismo de Brahms seria inteífamente
de outra' espécie: sadio, franco, viril, sem nada daqüela morbidez que por ^vêzes se acusa em um Chopin,
em um Liszt; ou transparece mesmo em um Schumann.
A grande música de Brahms se mostra a mais profundamente sadia de todo o romantismo europeu, dentro ou fora da Alemanha.
Contrasta com o intimismo de Chopin, personalidade verdadeiramente especifica do Romantismo,
que
torna o piano — instrumento-rei daquele período histórico — um confessionário sentimental. Não
faz
sem suscitar7lhe um cabedal de recursos técnicos p perfeitamente inéditos, que hão provém de ninguém nem
de nenhuma íonte (como os de Liszt provieçam,. no
plano virtuosístico, de Paganini), elevando-o, com seus
companheiros de grandeza, à mais alta dignidade da
música de todos os tempos.

FLAGRANTES
Ao pé do tabuleiro

NOGUEIRA

ROMANTISMO

Esta semana, muita coisa para ver: Ikeda, na Galeria Relevo,
Fltxor, no Museu de Arte Modema. Márcia Barroso do Ama- <XiXí':ÍX-XXX^.-: ¦X::''iXX''r:'v-'r' 'X.:XX\:''kXXyãXiX-:X\K'XXXÍX':(X^X:-'X
ral, na Galeria Copacabana.
Inaugurado, esta semana,
Afrânio Castelo Branco, na Varanda (Xavier da Silveira, 59),
Eduardo Sued, na Bonino, e Tarcísio Felix, na Goeldi.
:>§¦»%•• .v\---::- v^J ¦ - '¦:-;:-:¦,/¦ XX¦,.'.'X''I< .:
¦xi^-xx^m
Eduardo Sued, figura, muito
meios
artísticos,
conhecida nos
dedicou-se por muito tampo
à gravura. Silencioso, retraído,
i
Sued foi aluno de Iberê Camar- -. ^H
^H
aH'
go e fêz longos estudos na Europa. A Bonino expõe desenhos,
aquarelas e pinturas suas.
Tarcísio Félix, o expositor da
Goeldi, é um jovem entusiasta
—d©jnffiãmgnto
ar* . I
tento de renovação artística nolJèairsuTteTrvaT83^
Como os Estados têm msndado
para cá autênticas vo< ções,
A solidão dos subúrbios fixada por Berni é destaque nas artes plásticas
atenção para êle e paira i urânio
Castelo Branco, natural do Piauí
Olitsky. Quadros monocromátiEm agosto, óleos de Ricardo
e habitante de Teresina. Claricos, de dimensões especiais.
Supisiche, pintor figurativo sem
vai Valladares parece que faz
Ex.: 20x145 polegadas. Intromaiores novidades, e de Jüan
muita fé em Tarcísio Féfix. Volmissão de uma côr diferente èm.
Battle-Planas, que apela para o
taremos ao assunto.
um dos cantos ou em faixas que
surrealismo. Barcos, de Vicente
Outra exposição da semana
acompanham dois dòs lados do
Forte, outro nome tradicional
é a Nécrologica, com ar de
retângulo.
da pintura pòrtenha, e Juan Grebrincadeira juvenil, no Floresta
De Buenos Aires,.como que
las, que faz um desenho humoCountry Clube. Exposição ¦ de
comprovar a alta qualidarístico, meio primitivo., Còletipara
arte fantástica, com trabalhos de
de do movimento artístico, a
va de Juana Butler, Jüan CamAbílio Cavalheiro Jr. Afrânio
Galeria Rubbers (Florida 910,
podónico e Carlos Leone, que
Victal, Alice Souza, Antônio Soasubsolo) manda uma série de
puxam todos para o surrealismo
res, Cleber Machado, Darcílio IIcatálogos referentes às suas úllírico e individual de Ernesto
ma, Edson Carvalho, Edson Dias,
timas exposições. O primeiro é
. Deira, neofigurativista que tiElvira David, Franklin Levy,
de Antônio Berni (que expôs no
rou o Prêmio Palanza em 1967 i;,
Isaura Carvalho, Ivan Serpa, JorMuseu, no Rio, estei.anpk.CQm.;
Quando se vai olhar ó cürfiV-,
ge Nasri, José Olimpuy, Manoel
óleos e guaches de 1952 a 1957.
culo e a bibliografia dos pintores^
dos Santos, Paulo Vilela Nobre,
Catálogo com 34 reproduções
argentinos, eles sempre ostéíj»^'
Paulo Prado, Sérgio Campos
de paisagens suburbanas, onde
tam críticas de Michel Râgon,
Mello, Walter Chatack, Wilma
Piérre Restany, Laurehç^ Aliose sente a solidão e a pobreza
Martins, Zilla Mars, Albers e
dos subúrbios, dos grandes cem
way e outros que tais., È até ."
Miro.
tros. Em seguida, apresentação
fora a arte personalíssima
Berni,
de
óleos,
nenhum deles faz uma .
e
3ue,
e
desenhos
de
guaches
ESTRANGEIRAS:
Raul Soldi, trabalhos maneirisarte muito "pòrtenha".
tas destinados a ornamentar o
De Londres, a Kasmin LimiComo explicar o sucesso euTeatro Colon.
ted anuncia exposição de Jules
ropeu dessa gente?, ¦
*. .'i',,,:

Homero Senna, concluindo:
•— Acredito qüe contribuirá não só para revelar
a muitos leitores aspectos e peculiaridades do Brasil,
que lhes haviam passado despercebidos, mas também

• LIVROS para a Rua da Matriz, 87
(Botafogo).

'"!.

'Não

foi para menos

William dos Santos, morador na Vila Kennedy,
entrou num parangolé puxado a tiro e foi transformado em alvo por alguns desafetos. Levou 11 tiros, mas
como a pontaria dos bandidos não era das melhores
saiu do tiroteio sem um sò arranhão. Foi demais, porém, para o William. Quando acabaram de transformalo em alvo êle arriou, duro, vitima de um colapso.
Morreu de susto.

Cartola
Agenor de Oliveira, 0 popular "Cartola", um dos
cobras da música popular brasileira, completou 60 anos.
Fiel e dedicado servidor do Ministério da Indústria e
do Comércio, "Cartola" ganhou uma casa do MIC
Bola branca para c ministro Macedo Soares.

Roteiro
Parece que entre os piáxlmos atrativos do roteiro
turístico, traçado para as delegações estrangeiras, presentes ao Festival Internacional da Canção, figuram os
<

seguintes eventos: jantar dançante no "Cabaré dos
Bandidos", coquetel na elegante birosca "Sovaco de
Cobra", sessão de macumba em "Caxias City". Se alguém
sobreviver à programação, o enterro dos ossos será
feito na República da Praia do Pinto, com os gringos
comandando uma passeata anti-Mengo.

Conversa de barbeiro
Aquela velha anedota do barbeiro que se viu diante
do nivel, Incautamente sentado na sua cadeira, gogó
à disposição da navalha, acaba de ter sua repetição
em Campo Grande, Mato Grosso, com um trágico epilogo. Um barbeiro itinerante que atende fazendas das
vizinhanças de Campo Grande íoi fazer a barba do
capataz de urna delas, sujeito metido a Don Joan e que
gostava de narrar suas conquistas. Mal ofereceu o
gogó ao barbeiro, começou o capataz a elogiar certa
morena, chamada Rosa, que ultimamente hasteara bandeira branca-e rendera-se a sua lábia de Casanova. O
barbeiro, interessadissimo na história, começou a tazer perguntas:
— "Mas, esta Rosa, onde mora?"
O capataz disse que a Rosa morava na rua tal,
bairro tal, e que; o marido era um sujeito que viajava

multo, nunca estando em casa. O homem sala Cedinho
para ganhar a vida e só voltava de noite, ou então' no
dia seguinte. Uma Sopa!
O barbeiro, paciente, acabou a barba dó freguês.
Ai, então, disse ao incauto Don Juan que Rosa era sua
cara-metade. O outro ficou só no espanto boquiaberto,
pois foi degolado ali mesmo, na cadeira, pelo marido
enganado, que tomou chá de sumlço, fugindo'i~'.com.»
cabeça do conquistador.
-

Profecia
Declaração de um membro do Dragáo Negro, grau
33:

— 'Ou o Veiga Brito pede o boné ou vai acabai
sendo mais vaiado que a música do Tom e do Chico",

Cabeças duras

^\í

Segunda-feira, apesar de toda a campanha do
Trânsito e dos carros arrebentados expostos no Aterro, os
Jotas cruzaram por três trombadas no trecho do Mono
da Viúva à Glória. O pessoal náo se emenda, mesmo.
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SALVYANO CAVALCANTI DE PAIVA

Na segunda estória; o jornalista interpretado por Cláudio Marzo é psicológicamçrite mal delineado^ os diálogos sãópi^. .
.simos e os pretexto .humano" para que o
personagem central, aflito, pjarta, para b'
rendimento com os valores dá sociedade r
em que gira éingênuo, Na tyrmà, .éntré-r...'.
tanto, é oi melhor realizado," .moderna .-O.;;.
fluente a seqüência,-ntei-,a^em'qiU&Ésther
Lessa se revela parafuso ihvenclvelmente
guiada à aberração sexual e ao comércio,
do corpo, coto suas inequívocas provas de
afeto para com... Darlene Glória —- como
sempre, tuna atriz .de. extraordinária sensibilidade ainda que em papéis, secunda. .';>. ( ..,¦"
. .,
.rios., . , V,
O último episódio, extraído de luna
noticia de pasquim, é.crucial. Reiterativo
:e caindo quásejia e§cato_ogia ab/pretjjlndÇr:
parafrasear o. crime de Édipo, embora a
máscara de Dinorah Brillanti—- Jocasta '
de favela, — atinja uma grande dignidade,
conferindo-lhe'.o titulo desmais eficiente
coadjuvante, do cinema brasileiro, em 19f>8.
Entre o dòcuinento ea ficção —.nãp
sé deíírié;Chédiál_;e;há.que estender1 seu.
áprendfcjado óníde _#;ri^
tade de acertar, de comunicar,-sem apelar ...
para o formalismo rebuscado dè.Oút_ós'nb-_. 'viços. Na simplicidade, a larga estrada do
triunfç.
_;
'
Argumento, roteiro e diTeçlo de
Braz Chediak * Fotografia de aí. Smith
. ;•*' Intérpretes: Jece Valadão, Cláudio
Marzo, José Lewçoy, Aridros Chediak, .
. Lella Santos; Darlene Glória, Fábio
,' Sabag, Paulo Padilha, lolanda Cardoso,
¦ >;"';;
Mário .Pet^Ua,*í,Í^risa'-.Urbaní- D^_4- '¦'..
',.;-, '\rafr:-Bri?Íant_;/'l_-te
:> .outros; .^.-Produção. e distribuição
Magnos Filmes * Rio, 1968. V -'•.,'
.......¦...¦..v.v.v.v.;....;. .¦:¦_._.-:'..-a
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Cláudio Marzo e Esther Lessa: Os Viciados
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CARTA A GERALDO VANDRÉ.
COLEGA DE FACULDADE
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INFORMA
güiá vender jogava fora!). Agora, depois
que .deixou o Iate, êle preparou uma coleção de 50 quadros para expor na Galeria
Coamé Velho em São Paulo.

!V:

5' ¦ .ío jogo da berlinda, dos cinco comen*
tários sóbre Tony Mayrink Veiga, êle preferiu o de Lilia Xavier da Silveira, Por isso
ela entra na berlinda. O seu comentário
Íoi o seguinte: "Tony é uma ótima praça''.'
Os cinco homens, hoje consultados, disseram, de Lilia o seguinte:
v'
__. "Mulher inteligente e bonita e qua
"iióube''sempre
equilibrar a sua vida."
"'
<¦
_-.j'Em Lilia, reuniram-se, sob a égide,
'de süá;
graça, a inteligência e a beleza."
"Além de ser umà mulher encanta'iiora e inteligente, ê principalmente uma j
£ grande' amiga."
"A minha admiração por Lilia só
«não é maior porque o Joaquim não deixa."
"Consegue combinaria coragem de.
um desbravador-de sertões,'a picardia de;
".uma
'¦:' a suavidade de Joana Anpomitila.e
¦' gélica/'
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Dc filial do Festival
Internacional da Canção
-•_
,„;iv —.Segunda-feira'foi a noite da owaíit-"'
internacional. do íesti*
premiére da parte''uma
noite de iluniinismo
vai, nOiSucato, ou
-na lagoa". íiunílnísino.-'•'•*- se explica" —
a gente realiza que estiveram pre«
quando,"todas
-•'sentes
as vedetes internacionais que
já estão no Riò, brilhando mais que os mil
«pois em volta, ou pelo que cada um repre-.
senta individualmente como popularidade.e
íama, ou pelas suas roupas, correspondendo
às expectativas, cada um mais exótico ou
extravagante que o òutrò, fora q mundo sociai carioca que íoi aplaudi-los.
--¦^ --Com
os singers internacionais e nacionais, compositores e maestros, o embaixador de Portugal e sra. Joana Fragoso,
Marta e Ronaldo Xavier de Lima, Ademar
de Barros. Angela e. Roberto Malmann,
Marcos Tamolo e sra., EmiUa é Ricardo
Seabra, Patrícia e Santos Badhur, Gisela a
Ricardo Amaral, Marion e Afonso Leite
Castro e Telma e Jorge da Costa Neves.
O show íoi apresentado pessoalmente por Augusto Marzagão e um dos pontos
altos foi o charme e voz de Françoise
Hardy, Pino Donaggio íoi o mais aplaudido. Antoine, o mais quente. Fez murto sucesso também Lucho Gatica, representante
da-velha guarda. O clímax aconteceu quando cantaram Os Mutantes. . uma
_ Amanhã: a Phillips organizou
festa para depois da primeira semifinal da
a Presença
parte internacional, garantindo
Rodrigies.
de Elis Regina, Edu Lobo e Jair novo
show
_ E sexta-feira estréia o
o
com Caetano Veloso (vestindo e cantando»
e Os
GU
Gilberto
como
e
quer),
que quer
Mutante, sob a direção de Guilherme
Araújo e que pelo que tudo indica vai pegar fogo.

A obra, o autor & seu
temperamento
¦¦•'

.

*
.

¦

-

a
Devido a certos ontagonismos com
nova direção do Iate Clube, o ptotor Süva
Costa decidiu desmontar seu exótico atelier,

ícs)

Meu caro Geraldo Vandré: .ComO; è quf"'M.
você podia imaginar em tirar o primeiro
' lugar rio concurso de músicas se
a sua can- ,v::
¦¦
, çfio era a preferida do público? Principal"é^spÍHer,!j. •
i ^_^*___j____?_____J__Wal______tol--ta
límttjité,^":dèf; -.üm ppáüai que sabe:
constituído, em grande parte (acredito), por
"gimto^ín^ã/iirtbmníé,
'atuail,
que'lêve^éshir %
da, e tem cabeça assentada? Isto é um crime riefando, Geraldo Vandrét Ver sua música cantada, assovlada, vibrada, amada,
'
possuída por uma geração inteira e por 30
mil' pessoas comprimidas em arqulbancadás" ei cadeiras desconfortáveis, é para ser '
atirado em masniorras, Geraldo. Como. pôde
você /ter a 'oü-acüa dé se comunicar com o
(porque era parte do povo que tava lá,
povo
•'• vn^òíTéí).f",de «jUster-/prá êle o'.qúe•:/êlV tava
p^a^p^dei^ostraf. pra êlè qúe dè vez em
quanaó você'ton*ém pode mencfonar ílô- •
res?; CÓm.que leviandade você compôs uma.
canção pbpular.de verdade, pois que comunlcada de imediato? Você nfio podia ficar
impune, Geraldo; isso-nunca! E depois; meu: '
caro .amigo, como você. afrontou toda
-preterida^òprlmcifo lügàr. Unta-queffeIo——nhou. A maloca querida fküa <leslümbrad_u
aquela tralha? Onde imaginar alguém pres-..
ísiumuradgr
cindir daqiselaj imensa orquestra, -.cheia .dei,Começou; a amar a máquina, Faziam-se
de coerência, vÓcê'í»fio acha? /' ji ¦
sons ensurdecedores, onde imaginar alguém'','.
romarias ao dispositivo eletrônico, babavaPor isso, meu caro, áquela-vaia. magis- compor uma melodia simples, sem dissonântrai, sacrossanta, ecumênica;' foi perfeita.;
se
com a. memória do dito, vibrava-se até
"ela/nfib
cias" e^fora do esquema de música-festíval?
foi para
Você pode estar certo'qué
a., raias da loucura com os cartões períu' __?..mínia, crime, morte! Como você
pôde
os ganhadores do primeiro'lugar ( eles íorados. Locutores oficiais eram encaradoa
, enif enter; ;sém médbs e terrores noturnos
ram até muito aplaudidos e sfio também
pela plebe, ignara como semideuses, pois qua
aquele'grupo de jurados, cânones; cateamados). Foi uma vaia para o mundo, para
conversavam com a máquina, trocavam
drátiçòs, magníficos lentes e universalistas
as gentes de hoje que pensam ainda, trisidéias (sempre inteligentes), faziam perguneméritos? Afinal, são todos co- .humanistas
temente, em termos de Gonçalves Dias. No
'
tas que a máquina, respondia com eficiência
nhèCjdíssimOs músicos, já pertencem à Hismais,-, muitp obrigado pela sua linda cane coisas que tais. Os locutores nfio conse»
''•_;_.'.>'.'''
¦
,.
da-Música
Popular.
São gentes que
tória
. ¦ ¦ ; ii-;-.
. ção. .'.....'¦•'
,
guiam mesmo ct|sfarcar .um ar do superiovivem nas ruas, .que entendem .dç/tildo de
ridade no trato com o cérebro. Afinal, êlea
cantos e cultura populares. São ' pessoas que
"do
COMPUTADOR N^Ò Ê^MONÓLITO
deus metálico»
estavam 'mais próximos
ítêm opiniões independentes, prescindem
foi.
E
assim
.perfeitamente dos gritos de platéias. Caro .
Fato,genial da apresentação das canções
'
Tudo muito bem. Arrumou-se a festa,
jGérál^yáridré/.yòcê foi meio ingênuo. E. , no Festival Iríternacional foi ;a fundição da
muito, mais para o vedetlsmo do HAL de
mais:
dinda
tem
você
acaso
é
conhecipor
j
'... iqúca; do,i .computador .eletrônico. A coisa
araque do que para se ouvir as canções ter)-db^ijoi-Statésí ílà íoi alvo déi-eportajgem lio
, tem história muito engraçada. Realmente
riveis do Ameno Trópico'. No ílnal da festa,
., C_&!J$cT.-' Nò; Váriety? Algum cantor amer^;" restemos na, era' da ciência e- da tecnologia.
os locutores oficiais já não se agüentavam
. ricano müitq conhecido já gravou músicas,
Mas]-acontece também1 que a* gente é. submais de reificação. For eles, cortariam mesalguma
brecha
nc>merjáíabriu
^ÍS?|V<»cê
desenvolvido, pon mais qu© isso seja hümímo umas quinze músicas, só pro compucadci .internacional da edição musical, da
lhante de reconhecer. E quando a gente não
tador funcionar logo e liberar as funções de
¦; .'prjoduçfio dé discos? Pois é, como então gaquer reconhecer, fazer-_e de besta, o cassuas glândulas. Acontece que o Magnânimo
tigo vem' a cavalo. Bém, muito tempo.antes
,;nhaç-o. primeiro lugar? Só por que todo
Cérebro fundiu a cuca, depois da oitava
do Festival,'todo-múndo^especializado, as
mundo amou sua canção, cantou, guardou,
classificação, Provavelmente, revoltado com
'sociedade
"ojoridades", oa. capazes, a' áltp
.íio resultado do júri, muito assim na base
bem dentro de si? Qual, meu caro Geraldo,
cáram atarantados com a glória de tèr um
do 2001 caboclo. A população carioca, de»
.-:':'.•,?''.',.
computador verificando os votos do júri do
qual... ê-';
certo sorumbática frente à sua ignorância
Festival. Uma coisa ^nédita no mundo. Sim,
... Depois, meu amigo, nós estamos numa
eletrônica, liberou a maior vaia pra máinédita.
Aqui,
é
claro.
em
todo
Pois
mundo
> época de sofrimento, de reificaçãordírTo*-^
desenvolvido se úsa: computador a dar dom
quina. Foi' ótimo! Foi multo bom pro povo
bbtização, e povo tem de sofrer, tem de ser
coisinha.
se
sentir gente outra vez, que falha, que
Más,
aqui,
neo
pé,
pra
qualquer
nede
ser
levado, às, raias da neurose, tem
erra,
mas que vibra com as flores.
Todo
se
assamundo
virou
mágica.
gócio
gado até na satisfação de ver sua canção
'

Rosita Tomás Lopes
•Berlinda

'¦
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lembrançastfy Festival

,_Um,filnjé de estreante qüe revela toda
ijái^quietaçáo profissional e tôdá -.à jroni
,ta4çjle inuito dizer, de um só fôlego. Tambénji;aç deficiências sãppot demais gritan- ..tes^Bjrgz ;C)ied_^-_, rõtéirista com alguns
3 aiw& cie prática, lança-se, à; direçfio de um
, trafico dç uma hora (e pouco explorando
'¦M\
vjçlos humanos.' E,'paralelamente, ai-'
,gúi^.:dos males ¦ sociais .dele:, ''!¦.}¦"'¦,.¦,'
oriundos ou
-cai^dores;'.. .,\--_-•;¦;...'_.-;...'. ¦
,-'¦_:_
!•• i,'"(F_ütouab jovem diretor," inicialmente,..
um> espírito de síntese para que a defesa
de,sua tese não se esfarelasse em detalhes,, supérfluos, e o esquecimento funda-.
mental do leitmotiv de cada historieta ou,
episódio. A proposição de Os Viciados é
boa: denunciar a fraqueza de certa juventúde que se^debáte.e se aniquila na tentativa de fuga de um mundo sórdido, venal;:, desumano, um mundo a contestar.
Contudo, acaba se desviando dessa, rota
pára cair no puro melodrama sentimento;. lqliteM' ineídcanà, como. é b caso do pri?meiíp. episódio, ó mais mal construído ci. nernajtogràíicamente, o que menos rende ho
sentido dè um libelo. Seus.tipos 'funciosâo, às
'vêzj^;cãriçatós,
erás^lipses não
•naSf/íenÇô: como rupturas' imperdoáveis;
esboiroa-se o tênue núcleo de acusação social^ó persohagem^ (bem Como ,o pratagonlsto) só desperta, na platéia,, menos que
repulsa: tòtál neutralidade .diante' da sua
covardia; Talvez a fita espelhe tipos reais,
'verdadeiros,
colhidos ,por C^ediák —
'àpfôiwliz hum^de,'obsérvadoi.;conscÍente
—.
na í-iina cinematográfica brasileira, mesmo, tipos covardes por conveniência que
acabam afundando no charco da mediocriêlès próprios criam e alimentam..
dadè
' Mas; aque
/forma é pob_e ei o conteúdo áligeirado;1 PÓi' isstí, não coriyen.ce que, deseje
Zè?$mérico (Andrós Chediákj lutar, e
lutar bem, para se desvericilhar da engrenagem burguesa em qué está atolado.
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Patrícia Badhur
que estava instalado no mundo dos iates..
SUva Costa já fêz duas exposições no Iate,
que ficaram famosas nos anais da pintura,
chamadas Uma Noite Só, que, semânticamente, quer dizer, no caso, que êle preparava uma coleção de quadros e -expunha à
venda em volta da piscina entre mil «pois,
só durante uma noite (e o que não conse-

Quicjues

Evinha Monteiro de Carvalho con*
vidando para jantar, dia 3 de outubro, em
homenagem aos condes de Chiusano.
O compositor Cartola vai ser homenageado pelos, amigos no dia 11, quando
completará o seu 609 aniversário.
- — O embaixador Penna Marinho vai
brevemente para Moscou. O embaixador
deu de presente de aniversário para suu
mulher Lídia uma bonita pulseira de ou»
ro. com pedras brasileiras, que estão cada
-,>
v^top^em moda na Europai;
. .
tó .*i___ Buétoloola — Melhor qye pslcanâlí1'
se, mais barato que marxismo^ menos gente que o Zepelin. A ciência da moda- é a
bustologia. Busto é como impressão digital:
.íãó há dois- iguais. Os seios revelam a
personalidade. Mostra-me o teu busto e te ,
direi quem és, é o lema da Revista Diners
de outubro.
Pela primeira vez no Brasil, vai estreaf, no Chez Toi, __i_ espetáculo top les»^
As bailarinas, que foram selecionadas entre
as New Faces ãas certinhas de Stanlslaw
Ponte Preta, para evitar,os paqueradores,
ficarão no anonimato, graças às máscaras
que vão usar.,
. ~-i Nfio ésó chez Givenchy que o cou*
'ro andou
íazeito sucesso em Paris. A moda'do couro, tão usada no verão de 67, vol*
ta e com mais bossas - ainda.
• —- Há roupas em estilo índio do /aruiest, com franjas e tudo, roupas que lembram os gaúchos, brasileiros e ainda uns
casaquinhos ultra-esportivos, cintadinhos e
bastante curtos, que fazem ás delícias da
nova geração. Responsáveis pelos modelos
mais pra frente: La Pullrie, Bis, Gudule,
Delahaye e Hit Parade.
Dia 14, em São Paulo, estréia para
a crítica de Ás Criadas, de Jean Genet, com
Nestor de Montemar, Laura Cardoso, João
José Pomperu, no elenco. A produção é de
Nicete Bruno e Paulo Goulart, que desta
' vez ficarão na platéia, assistindo de camarote.
Bica Soares apresentava o Festival
da Canção, domingo, linda, com um modêlo de Dener, curto na írente, em organza listrada preto e branco, ruches na barra
e cinto vermelho. .
Marina Persi, uma italiana, nascida
na Ilha de Elba, e seu marido, conseguiram
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Lilia Xavier da Silveira
fugir de um campo de concentração nazista, poucos dias antes da data marcada para
a execução. Agora, 24 anos depois, ela veio
de Elba a Udine, cumprindo a promessa que
íèz na ocasião da fuga, tendo levado dois
meses, para cobrir, descalça, as 620 milhas
do percurso.
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Diante dele qualquer^
whisky fica com • \
complexo de infer/o//^
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José Luís Abreu quis homenagear
es senhoras presentes ao almoço que oíere-ocü..iio_^staurante da Maison dê France,
oferecendo a"'caaS"'_mKr-Ti-_v-4_í-ça______Q_jw
cores da bandeira da França. Leda Castro
Neves, que estava de redingote, o com um
dos seus famosos turbantes, não hesitou,
tirou-o da cabeça, substituindo-o pelo lcnço, que íoi rapidamente transformudo num
esplêndido turbante.
Por motivos técnicos — atraso na
instalação elétrica do Teatro Ipanema — a
estréia de O Jardim das Cerejeiras, do
Tchecov, íoi transferida para o dia 10 de
outubro.
A Secretaria de Saúde está vivendo
a Oampanha da Doação de Sangue. Os Hospitais do Estado,, principalmente os setores
, de urgência, teto necessidade vital dc manter um estoque permanente de sangue. Co• mo se sabe, o sangue ainda não tem substituto, a única sblüção ó a doação. Para
salvar cada vez mais vidas, é muito importante que o público compreenda bem o signlficado da doação.
Jacques Esterel, lança o seu negligâ
snob, paira homens e mulheres, numa Únha nova, ajuizada e aburquesado; segundo
os observadores franceses, cm contraste
' com as suas coleções passadas, cheias
do bossas avançadas e mise-en-scôiie pra
írente.'
Dia 7 dc outubro, Maria do Carmo
Secco vai expor pintura, desenho c objetos
na Petite Galerie. Como diz Vera Pedrosa,
a pintura de Mnrla do Oarmo sempre se
caracterizou pela preocupação com o tempo.
O embaixador da Inglaterra e lady
Russel, convidando - pára jantar b!aclc-tie,
dia 15 de outubro, para o Duque do Notherlaud.
O Grupo de Teatro dc Bonecos de
Ho e Pedro, convidando para o espetáculo
dedicado à Imprensa, amigos e classe teatrai, no dia 4 de outubro.
Na estrela americana do filme russo
Guerro e Paz, Ludmilla Savclyeva, a estrêla do filme, foi penteada especialmente
num estilo escultural e com cliignon. O responsável pelo penteado foi o cabeleireiro
francês Pierre, da famosa Sachs, na Qulnta Avenida-

Perguntinhas
Quem é a senhora que não tem costureiro, tem caçador?
—' E o trocadilho entre o nome do mlnistro do Trabalho e a música vencedora
no Festival da Cttnção, que saiu estampado
na primeira página de um jornal carioca?
Será que íoi proposital?
Quem é a senhora qUe quando um
oentleman lhe beija as mãos ela termina
o gesto com um vigoroso shaJce-hands?
Será que o povo, apesar de não ter
escolhido a música dc Chico Buarque e
Tom Joblm para vencer o festival, agora
-¦a parte internacional, não vol ser patriota?
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"...Mas as massas são necessárias
para. uma cultura, assim como a
terra é necessária para as flores; é nâo ;èxisl^evilturaí á menús'l<^B
umu relação íntima se estabeleça a um nível instintivo entre o povo
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Uma tentativa de análise da Iroportâiização do nacional. Nessa viagem a Minas,
ciá de Tarsila nò cenário das. artes plásticas
uma verdadeira infância revisitadá, no caso
em ttosso País dirige-nos, na observação de
de Tarsila, ela reencontraria as cores dè'.ua
sua obra, a um ponto de partida duplo: a
meninice, "os rosas .baú", no dizer dé Sérterra1 e a fantasia gerada pela intimidade
gio Milliet, o colorido caipira que, a -partir
de 1924, teria uma visualização nova 'ém
imaginosa dessa vivência. Dal decorrem,
igualmente, as duas < fontes básicas de te- * suas' telas bém estruturadas, pensadas, ent
sua pintura meticulosa" ("enquanto os fMmas para Tarsila, inesgotáveis, no. desdotros pinte_(is dez eü pinto' um quadro"1,: :dlz
bramento de sua longa;carreira comb pinsetopre a pintora).
tora: sua infância,, com todas as Impressoes de seu mundo exterior; repousados
em seu subconsciente; é a viagem a Minas (1924). É á-' stía temática .fundai,
'
mental, e dá qual não estão totalmente v ' (*) í« A natureza criadora do TiiíS^b^
nvíniamo, «ir Herbert Head, F, dé .Cuítuãra,,
alheadçs seus quadros da fase social (1933), •,'i967ipág:a*.:.¦¦;.',¦'
ou aqueles denunciantes de um surrealismo
\-y-yiWTw, .
' Essa
de estranha beleza poética, .como a expresprojeção plçtóriía da- reâ^tede
brasüeirá, sem falsidçdè. aeádmizahteOol.
sada em três telas de meado., dos anos 40'
a grande, tfontribuiçãò de;;Tawilà eín jsüa'j
mI; Terrfi e Primavera).
(Casa
fase" *ípau brásiiv, assim denominada 'pçr*1'
Tarsila tem pára nós o saber concenque surgia' simultaneamente cora a póç^ia
.'trado da década de 20 em São Paulo: o
dé' Oswald,' com livro portador dês^.ií-.
tempo dos modernistas, de sua eufórica tentulo, publicado ura ano; depoisr-,enf Í9z5^,
tativa de mostrar o nacional, de desligar-se
partindo, de téinas é, coisas; pacióiiai^. ifi
da inílüêntía po^ie.r de Parlsi.do Paris
essa pintura plena-dé um frescor1 depürwb,
importado via Missão Francesa, e ainda com
vestígios ardentes ém S. Paulo no salão de ;é f ^ingenuidade, filtrada através àas lijoés
rigorosas do cubismo, tio bem^expréssá essa
Freitas Valle nas duas primeiras décadas
unidade de Tarsila, fruto de oposiçõesr na
do século, pnde os modernistas tp be expefrase do poema a .ela dedicado por Oswald:
consequentemente,
choque
e,
rimentaram o
-"Caipirinha1 vçstida, ^or Pojret..,'* Aí.^de onde surgiu o confronto conflituoso èn- .;prià;
artista, aò ,_efefe-*_.^àlorÍgém;;dçilins'' .
Patrè:.duas*«feraç6es. Mte
:aumsepnpre-fi^igvii.
piração de sua tela. Religião Brasileira
Partsrejiddedo
, rà._3i^_j»e tenipo^
(1927), conta-nos. como retomou com , essa
P-S-guerra, a cuja fidelidade se mesclava
imagem, bruscamente, o contato com a reanuma combinação nova o interesse pelo nalidade brasileira. Ao desembarcar em .1926,
ciorial, num .natiyismb que. hoje' seria deem Santos, de uma ide suias viagens à; Eunòíninado dé festivo. Essa- tentativa nadoropà, acompanhou, alguém que í.ra espenalizante não estava desligada, da crescente
industrialização de S. Paulp,, da vibração %- ^^^^^ÉgP^%JÍ^Wf|aif^íHi*m..jBwttA.
__.„„„„ forb_i$jç
_v-«»-«¥-^---s--5^^^:-®^^*i^à''ín^
dia a ^^
dia assumia
cidade, que Vlia
uuau_
yra.r
dçda^ahdé _ié-repente. bem coft^dií»-^
"**P¦¦}*&$ tao entrar
nav_oipdes__,«am__òraç«és do I Centenário vdtòíi_Jei^^'J»_í_üt*
*>* ^ar,foi direto. ^.dJmodsííaltá,
dêntík política^do Paivo <iãe'wfcíetA¦'é^-0mfltí'
anttjfd» :è' áV_w#>fe-ÇW. P altar doméstico sôbreiá to«hlnh.af:de
vida acirrar^cionálSíao»
'¦
novos; Curiosamente;' a tentativa* •'«mé hbjétí;.¦¦*. ™?*f muitP brsnca, osi, s^t»' disptistos
vivétó&Xde reforri-ulaçãílè: vídôrès pyimfi^SÊ^^ os ™£s Was^resoiiplOri^aa
de no_ia,,estrutui_Í ciúttóa>;a--Tító
nesse
modernismo* tanto ããmmM^t^rm^Êm
^bl*nM^ tnui^^Qu*.
*¦¦¦*•¦¦' • •-.¦¦¦-¦¦•-¦
teatro e nas artes plásticas (e expressa nã|<- ^hojjBaJguns podem mfeiflcarsuniíitíaniHBite
- apenas ^través: de|àpi^8és,--0i_io 'desferir ^aé^lníáu
^tí^stb. brasileirís; qué ú-_'e?fran'•$%*$: denominaria
dé^otóti^ -du' -tj^Mli
- edições dé 'obras qüe.as üipvás ge_aç8é_~cfisn*;
'conhecem, e sua
conseqüente análise) se;, ou que ainda bem recentemente vm esno- .
bismo deseja, rotular rapidamente de ^tróinscreve dentro de um mesmo objetivo, qual
pic92ismo" num certo anseio de categoria...
seja, ansiedade de puSçultar nossas origens,
Em. Tarsila, entretanto; a realidade brasiem meio à desordem^ tumultuada do qüe
leira projetada é simplesmente "nossa", no
nos chega de fora,.na vontade aflita de "ser"referente a nós", e, como tal,
mós", já, uiia''CÚl|iü«'V;.i^.a-ad^__ib^pb<>''.' sentido de
pertencente
a êste complexo de referências
demos conformar. E a atualidade de Tar—
süá,também-hos,yi__i'}à:mente quando rer/:'. ao qual estamps/ihtegrados e qué se tomará
aos' poucos, elemento da nossa cultura-a-sêr.
cordamos um diálogo de. _ns dois anos atrás
Ao mesmo tempo surgiriam as telas
de
sua
com^ Rubem GerchmanK> a .propósito'
reveladoras da pintura que. chamamos 'de
fase dás multidões, quando nos mencionou
tarsiliana, pela extraordinária fusão da
a profunda impressão que sempre lhe cauíauna-e-flora e pedras, numa Integração
sara o grande quadro Operários (1933), de
total da natureza: os bichos se assemelham
Tarsila, o primeiro, quadro de assunto social
em seus desenhos a vegetais, e estes se
realizado no Brasil, a primeira presença da
confundem com pedras no fluir, linear de
• massa humana, no sentido do fenômeno po-.
sua escrita gráfica horizontal e organizada.
pulacional em plena irupção em São Paulo
Na pintura, também, a partir de 1924, os
industrializado, na obra de um artista braquadros representativos desta fase sãp sigsileiro.
nificativos, sobretudo com A Cuca (1924),
Mas Tarsila encarna bem, em sua pine Laao (1928); com O ôvo (1928), já plétura, a década de.20. Desde o seu desponamente na fase dita "antropofágicá",fovasaprendizado
acadêmico, porém
jamento do
sunto assume uma monumentalidàde mági*
importante, do ponto' dé vista técnito, no
ca não vista em suas-telas-anteriores.^'Endesenho sobretudo, e que poderíamos relatretanto, somente á partir de 1929 é que
cionar com sua formação humana, em suas
sua paleta adquire uma coloração violenta,
origens dá alta burguesia rural, e à qual
np abandono gradativo das terras, ou na
permaneceria fiel, apesar de tildo (como
intensificação dos azuis e dos roxos - (Sol
. Oswald à sua formação da alta burguesia
poente, Distância, ej.ua) e na economia dos
urbana, apesar de suas ferozes e angustlanelementos. São deliberadas as aspas. em
"sua"
"antropofágicà",. acima citada. Porque,,
tes tentativas de superar á
geração,
se*
¦'. numa antevisão de um tempe que não comTarsila foi a lnspiradora, com sua-tela
classes
mais
ou
exclusivismos
de
portava
Abaporu (1928), desse movimento literário,
nascimentos). Desde êsse despojamento. da
não lhe vemos, reafirmamos, nem nesse,quapintora à sua integração no movimento modro, nem a partir dele, qualquer reípção
dernista, através da apreensão da línguacom as idéias defendidas por êsse movi*
gem cubista, que introduziu Tarsila, formalmento. Ou seja, uma posição-dá artista em
mente,- na dialética de seu tempo. Essa infavor do "crescendo" evidente pós-cometegração, iniciada longinquamente com o
morações do centenário dá independência,
impressionista austríaco Elpgns,- em S. Paudos movimentos "pau brasil" (mesmo indilo, antes de 1920, se .cohcülti^ria no estátetaraente), "anta",y"vírdelfimarelisn)ò", e,.
^io no atelier de Andité I_w|ter junto à diseln parte, do antropofagismp .literário miciplina de um Gleizes,,òü;_itt vivência rásun*4erstood, eqüesédissPlyeriám todbspor
do'
atelier
de
Léger,
plda; porém profícua,
uma série de injunções sociais e econômicocom quem a assimilação se facilitou pela
políticas, depois dos movimentos armados da
afinidade reciproca. Jalver a terra fosse
começos da década de 30.
realmente um denominador comum para o
Aliás, essa.presença alheada de Tarsila
camponês forte dg. Bretanha, êsse Légçí qup
é bem nítida em sua fase social (1933), so. ;a artista páuljsta conheceria n^ííuftljlgo-do
bretudo, com Operários.,ç:2.» classe, onde,
mundo", -como', diria pouco dffiois Paulo
partindo, dé um) temà: ligado a umá proPnidb^:'(l)^ou,_}já,'.éi,A íarisA^i-á^simjpai.
blemática profundamente- realista, o etéreo
cidade; caipira de Tarsllp. O fato é que ..ela
do, tratamento caracteriza' seus perspnagens
salria';dêsse seu Jserviçútnilitar',', como dedesonho. A realidade, mais uma vez; smas
clararía' ao regressar ao Brasil em; fins de
do interior para o exterior, e hão a imediata
1923 (2), apta a expressar com atualidade
e física tocando-a para á criação de uma
toda suá autenticidade bem brasileira. Acreobra. Trata-se, de fato, por' seú* temperadi^,;aüá^iw^;_riteraré_àr
o .'.'decoráti-rfs .
mento e.personalidade, de umá propensão
'Mário
mó" mencionado por
dei Andrade
muito maior ao devaneio,- ao "transporte","ár-;
V^çj^.-***^']^^^^ a Tarsilai pelo
a recordação levando-a freqüentemente à
: ránjrf', muito feminino mesmo, das compopintura ."automática?'. B foi realmente basiçÕès: oitogònais da: pintora em sua. fase
seada em fatos de infância que Tarsila* pin"pau-brâsil", no amor à disposição'dos életou. o Abaporu, çm janeiro de 1928, segun"decorativa"
mentos, e à sua escolha
dò codo própria narrativa da artista, no catálogo
loddo festivo de suas telas. Tarsila consedo III Salão de Maio de S. Paulo (1939).
guiu, antes, realizar uma universalização,
E sé P surreal e o onírico são de tão
através do assunto nosso, da cór nossa, da
grande importância na obra de Tarsila; nêapresentando-a
visualnossa,
problemática
les presente o ecológico, e aí o Brasil, apremente. Visual é característica sua, e numa
endemos como uma pintura dè fundamento
época em que o anedótico, ou em especial,
nitidamente da terra pode surgir como uma
a Caricatura, falavam com eloqüência, íôsse
motivação dela oriunda, pela íôrça de. seu
pela mão de um Ferrignac, de um Di Caimanente. Assim, mesmo o aprendipoder
valcanti ou de Anita, Tarsila nunca se senzado europeizado, o fato de ter privado com
tiu atraída pela critica dos acontecimentos.
grandes vedettes da pintura da época nâo
A realidade fixada em suas telas é a intechegou
a perturbar nesta artista o seu senrior, absorvida em sua infância de menina
tido genuíno de brasilidade. É sempre bom
de fazenda, na paisagem fantástica das pedras gigantescas acocoradas nas encostas e
reafirmar, parece-nos, que numa cultura
topos das montanhas de Indaiatuba e Itu,
ainda em formação, uma obra como a do
contra o céu sem fim, entre as lendas afriTarsila,
canas transmitidas pelas amas e as correpor estes mesmos motivos de rearias livres pelo terreiro e pelo cafèzal verlização en avance, é mais que a trajetória
de. Toda a mágica dessa atmosfera quase
regular de um pintor de seu tempo. _ de
irreal da paisagem/"pedra-cactus-colonos"
um pintor que pôde manter-se fiel a sl
regressaria como uma recordação potente
próprio através de todos os percalços de sua
evolução e maturidade artísticas. Fidelida..em A Negra (1923), e, de chôfre,' para fidé às raízes da terra, no seu caso. E nisto
car, .depois da viagem a Minas em 1924. com
' o grupo modernista e Cendrars. Pelas mãos
reside, o seu pionelriSmo intocado.'
européias (ou, no caso, pela mão européia)
? • •
; .em Sim percepção e predileção pelo exótico,
'Pau Brasil, de Oswald
: de um BÍalse Cehdrars, que, ná mesma oca(D in prefácio de
de Andrade, 1925, ed. Au Sans Paxeil,
síão, na reciprocidade intelectual com Os•; \vald impregnaria o vibrante espirito de
Paris;
(2) ln O Jornal, Rio, 23 dez. 1923.
nosso modernismo, dessa mesma conscienti-
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APRONTO DECrofflÁ PRESENÇA DE PLAYBOY I
MATINAIS

'^^^^Í^Jí$^Á melhor
e Mifalah agrada muito

Uma batida no tendão talvez afaste o potro Playboy,
dei G.P. Estado da Guanabara. O filho de Garboleto e Xasquit£v embraveceu no caminho do prado e deu uma batida
nó tendão, logo inflamando e não permitindo que o potro
galopasse. Imediatamente íoi atendido e até ontem já havia regredido .bastante a Inflamação. Mas só depois d?
apronto é que os responsáveis pelo potro vão decidir se
no G.P. Estado da Guanabara.'
Pagaram bons rateios as du- será ou não apresentado
' *
pia» na corrida noturna de se-,
•'
J_NFLAMOU .¦,:/..
gunda-íelra, em Cidade Jar-

Duplas da
noturna de SP
pagaram alto

dlm. No primeiro páreo, a dupia 12 rateou NCrt 2,51; no segundo, NCrf 0,84; no terceiro,
,-. A rato te encontra tm ótimas eondlçBts e, assim, marca» ex~p.e__.w_*
«So registradas, nos reldglo», notadamente as dos aniNCrf 2,80; no quarto, NCrf
«tcçls que estão inscrito» no grande prêmio da semana. O me0,79 e no sétimo NCrf 1,13. .
lhor tempo fica com Jasmin (G. Meneses) que passa a milha em
Os resultado» dos sete pá10____/5. O alazão trabalha de paretha com Jogral (J. Machado) e
leos foram os seguintes:'*-*
¦»,..ambos largam em toada viva para, no» durento» finais. Jasmin
1*. páreo — 1.80o: m
distanciar o ^companheiro, cruzando o disco com tria corpos de
Falconet, 55-53, W. Mazalla; e';
vantagem, tocado, porém correspondendo. Com iate exercício,
2*., Hknau, 53, G. Amorim. A
Jasmin revela melhoras acentuadas em tua forma e aparece com
seguir Grand Slam, Lady Fronteira, Isplatina e Murundum.
pretensões na primeira proua da tríplice coroa carioca. Depois,
Tempo, lmln40s 5/10. Vencedor,
j-t-f.» (P. Atoes) deixa excelente impressão. Trabalha sozinho
NCrf 0,18. Dupla (12), 3,51.
c larga da milha devagar — primeiros 800 em 8__2/2 — para acePlacês, 0,15 e 0,85.
lerar um pouco em seguida e, nos duzentos finais, deixar correr.
29 páreo — 1.600 m — _*., IsArremata, com ótima açio, em ias escassos, registrando loss na
rael, 50-57, w. Mazalla e Jadlstdncia.percorrido, com 38s de reta. Naldinho (A, Ramo.) trabaoatu, 57,' L. Rlgoni (empalha devagar, percorrtndo a milha em 10Ts, saindo e chegando na
tados), A seguir Letim, Jamel,
mesma toada. Ma», na semana anterior, havia impressionado com
Tenestral, Espacial e Fin estra.
teus 1.3_3/5 na mesma distância, correndo multo nos metros derTempo, lmln40s. Vencedores
radelrot. Já o companheiro Intrépido (/. Souza) não convence
eom seu» 106s na milha, por .int.l_.ar em 15». com pouca» sobra», . (4)/NCrf 0,20 é (6), 0,12. Dupia (46), 0,84. Placês: (4) 0,30 e
depois de passar o primeiro quilômetro em 63, o que vem dar 42»
(6), 0,17.
na reta final, tempo • inexpressivo para Anal de um trabalho, Fi3» páreo — 1.300 m — W, La
nalmente Flavboj. (J. Pedro) crava 105s na milha e chega com
Fiat, 58, J. M. Amorim; e 29,
boa disposição, pois nfio é muito exigido, uma vez que, na outra
Luneta, 58, M. Padlal. A se«emana, registrar 10_a_/5 na distância, descendo a reta em 38» e
guir' Terpéia, Dacota, Quiçá,
terminando em 13s, em boas condicSes.
Cenha e Barranca. Tempo,
— Guadalqui.ir (J. Machado) está de volta bem tras SÁBADO
Imin21s2/10. Vencedor, NCrf
balhado e, agora, agradando,, com seus 84» nos 1.300, bem derro0.13. DUpla (45), 2,80. Placês*.
tando o companheiro Goiás (J. M. Santos), que chega apurado,
0,13 e 0,79;
Braddocfc (J. Pedro Filno) aumenta a marca para 86.4/5 e termi49 páreo — 1.300 m — 19,
na com alguma» sobras. Jujuca (/. Borja) aparece no» 1.400 em
Cidll,
57, A. Barroso; 29, H.C.S.
94s e chega, com reservas, e Happy Acqulttal (Mala) ê vista nos
87, J. Fagundes; e 39, Maeto,
1.Í00 em 80s2/5, também com sobra». Jaburu (L. Corria) pasta
87, J. Alves. A seguir Carvãoos 1.400 em 97s, poupado, pois, anteriormente, havia registrado
91s2/8 na' mesma distância, chegando tocado e perdendo feio
zinho, Fltalos, Casino e Ura,
para Barafau. Solei! du Matin (D. Santos) continua bem e crava
Tempo,
lm.n20s.
Vencedor,
85s nos 1.30O, com boa ação final, e Farman (II. Carmo) passa
NCrf'0,«.
Dupla
0,79.,
(35),
os 1.400 em 90s, terminando firme e derrotado por El Malak.
Placês: 0,16, 0,17 e 0,20.
ítagiba (Estêves) poucas melhoras apresenta, sendo vista .no»
1:400 em 92B1/5, firme, perdendo para Jraty (P. Alves) este che59 páreo — 2,200 m — 19, Lo-'
gando com desenvoltura a demonstrar progressos em sua forma,
velace, 53, A. Barroso; e 29,
Faisflo (J. Reis) aparece no» 1.300 em 86s2/5, com reserva», e ImCavarnl, 60, L. Bigonl. A sepostor. (S. M. Cruz) ndo convence com seus 7_s nos 1.200, tocado
i- perdendo para Iberian. Cupidon (M. Alves), no entanto, agrada . .guir Netuno, Cachar, Je M'en
àõ cravar 84» nos 1.300, correndo bem no final e ItabiHto (S.
Fuls e Galvel. NSo correu
França) chega em 8_s2/5, em condicíes regulares. Itararé (J. PeNastro, Tempo, 2minl8s2/10.
dro) crava 92» nos 1.400 e chega com algumas sobras, enquanto
Vencedor, NCrf 0,10. Dupla
Mifalah (F, Pereira) deixa ótima impressdo ao passar os 1.300
em 83__/5. com final de 13-2/5, com rara desenvoltura. Quiete- . (66) 0,38. Placê único, 0,12.
match (Ricardo) crava 94s nos 1.400 e chega bem, ao lado de
,'69 páreo — 1,400 m t^. 19,
Nardósio e Ürmarino (C. R. Carvalho) surpreende a0 melhorar a
Lirabel, 57, J, Alves; Fantimarca pára 90s3/5, com boa açio final e distanciando um companheiro. Marseille (J. B. Paulielo) passa os 1.300 em.85s, flrme^¦«-.- no, 67, A. Barroso; e 39, IsBebei ('.4. Ramos) aumenta para 89s, sem preocupação, de tempo,
13o, 57, J. P. Santos. Á seenquanto Ondate 0.4. Machado), Vinda de mais longe, registra 87s,
guir Quorum, Nouveau .Biche,
com ação satisfatória.
..DOMINGO — Vogarina (A. Ramos) agrada com. seus 95s-.no» , Aldi-La, Madrigal, Kalldon e
1.400, com boas reservas, e Jaldessa (J. Machado) estâem fase de . Nllgó. Tempo, lmin26s 8/10,
progressos, agora passando os 1.400 em 91b, bem, dominando uma.
Vencedor, NCrf 0,18, Dupla
companheira, depois de ter registrado 83s2/5 nos 1.300, na temana anterior, correndo muito. Vila Roca (D. F. Grafa) registra . (28), 0.39. Placês: 0,11, 0,13 e
82s2/5 na mesma distancia e, desta feita, agrada sua disposição
0,13.
final, pois 4 uma égua que ndo costuma produzir bons exerci79 páreo — 1.300 m — 19,
cios. Paraná (J. Souza) retorna muito trabalhado c deixa boa.
impressdo com seus 86S2/5 nos 1.300, com sobra» visíveis, ao lado
Maponga, 57, J. M. Amorim;
de um companheiro. Mauls (J. Santos) trabalha devagar na mi29, Olrama, 57, O. Nobre; e
os 1.500 em •
lha em 107s2/5, pois, anteriormente, havia.passado
'continua
? 39,'.Llgia, 57, M. Padlal. A se'
em forma e
98e, correndo muito. Imperator (Esttveá)
guir Gurla, Cestinha, Mandra,
passa os 1.800 em 103s2/5, correndo nos metros finais e derrotando um companheiro, enquanto Fair Kino (A.- Reis) deixa ótima
Gaxeta, Frou Frou e Farvenue,
imprettdo ao passar igual distância em 103s, vindo da volta feTempo, lmln21h 7/10. Vencechado, e terminando com ação da» melhore», a revelar progresdor, NCrf 0,26. Dupla (56),
sos acentuados em tua forma,

GIL MONIZ VIANNA

1,13. Placês: 0,15, 0,22 e 0,23.
Movimento de apostas.: NCrf
731.623,50, portões,' 1.063,50.

PROGRAMAS PARA
SÁBADO E DOMINGO
SÁBADO
1? PAREO — As 14h - 1.300
metros — NCrf 1.880,00

56
1—lBraddock ,
2—2 Zé Boneco _
57
Thorlum
57
37
3—4 Royal Fox
; 5;Ba.ovI
57
57
4-6 Guadalqulvlr .
"Goiás
57
19 PAREO — As HhMmln —
1.480 metros - NCrf 2.200,00
1—1 Itagiba
58
54
2 Lightsome
58
2—3 Mariú.
Rás Gussa
58
58
3—5 Estrolnlce _
58
Algaroba
58
4—7 Gondoleta ,..'.'".
58
Cordlallsta
58
Intacta
39 PAREO — As 15h - 1.400

matras — NCrf 3.000,00 — (Ora. ms),
1—1 Igaraçu
58
2 Natchcz
54
2—3 Jaburu
58
"Bom Sucesso ........ 54
54
3—ri Predlcador
54
Brometo ,
58
4-6 Solell du Matin
54
Farman
49 PAREO — As 15h30mln —
1.400 metros — NCrf 3.200,00
54
l—l. Jujuca
54
2 Jarucê
2—3 Happy Acqulttal ..... 58
...
54
Lara ,
3—Slnédla
53
Nacota
54
54
4—7Cad_rly
54
La Fusta
59 PAREO — As UhOSmln —

1.400 mttrot — NCrf 2.200,00
57
1—1 n Peruglno
57
2 Mandarim
87
2—3 Gaulo
57
4Totlan . ..'
57
Ochegra
57
3—6 Imbróglio
" Innsbrtick * 57
57
Ipê-Roxo
57
4—8 El Tornado
57
Belicoso
57
10 Cacau
49 PAREO — As Uh35mln —
1.M0 metrot — NCrf 2.200,00 —
58
1—1 Oceanlque
54
Happy Autumn
Sinaleiro
56
2—4Falsão
54
Hall
58
8 Itararé ,
54
54
3—7 Reverso
Itablrito
54
Cupidon
54
54
4-10MUalal- i

.54
11 Irapostor
12Fa.o_.al
54
79 PAREO — At 17hl0mln —
1.400 metros — NCrf 2.200,00 —
(BETTING)
1—1 Qulckmatch . ........ 57
2 Uganah . ..'
87
2—3 Batei
57
4 Marim
57
3—8 Ürmarino
57
6 Froth
57
4-7 Asterix
87
Iraty
87
Cadican
87
89 PAREO — A» 17h.5mln —

1.300
1—1
2
2—3
4
3-6
6
4—7

metrot — NCrf 2.200,00 —
Itablra
58
Bebei
54
Benfeltora
58
Ondata ,, 54
Urdanela
84
Evocação .
., 58
Obsession _
88
Faralna
68 ',
Marseille
54

DOMINGO
19 PAREO - At 14h - 1.000
metrot — NCrf 2.200,00

1—1 Outonal
M
2 Hélio
54
2—3 Cadlgan
88
4Pat.
64
3—5 Ümeral
88
Ioiô
54
ToUan
54
58
4—8 Reprovado
9 Falucho
54
10 Rondante
54
29 PAREO — Às 14h30mln —
1.400 metroí — NCrf 3.100,00
1—1 Dary VlUng
56
2 Iamém
56
56
2—3 Petard
4 Bovollne
56
3—5 Paraná
56
6 Eberan
56
56
4—7 Jingo
Premler
86
39 PAREO — At 15h — 1.400metros — NCrf 3.200.00

54
1—1 Vogarina
2 Bonltona
54
SR
2—3 Vila Roca
Beaverdam
54
3-5 Itaca
58
6 Bobollna
54
58
4—7 Jaldessa
54
8 Happy Story
49 PAREO — At 15h30m!n —
1.000 metroí — NCrf 2.200,00
58
1—1 Intacta
Venuzlana
84
Chalota
62
2—4 Mandloré
58
54
Jeune Filie
Réplica
54
58
3—7 Blumlnata _

" Iperana
54
54
8 Faruca
58
4—9 Harpaga
54
10
Haia
58
11 Millionalre
54
12 La Pavuna
59 PAREO — At HhOSmln —
1.400 metrot — NCrf 3.200,00
56
1—1 Jatobá
56
2 Angahy
56
2—3 Falr Flávio
Reluz
56
56
3—8 Chamberün
56
Endyne .
56
4—7 Jando _
56
Imlr
Cadlrbun
56
69 PAREO — Al 16h40mln —
1.400 metrot — NCrf 30.000,00
— Grind» Prlmlo Estado da
Guanabara — lt Prova da Trtpllce Coroa — (Clinico) — Se*
leçio — (BETTING)

1—1 Jeu d*Or
" Populalre
King Richard
Nermaus .
2—4 Intrépido ,
"Naldinho
Inti _
"Ipu
í—6 John Dory
Jasmin
" Jogral .
" Jandul
4-8 Playboy
9 Al Fin
10 Parnaso
" lambo
" Tarso
.'.

66
56
56
56
56
56
56
56
56
56
58
56
56
56
66
56
56

79 PAREO — Al 17hl5min —
1.100 metroí — NCrf 2.200,00 —
109 Anlvenirio do Hoipltrl Rochi Mall - (BETTING)

1—1 Secclon
2 Omarlm
2—3 Tamoyo
Mavi
3-5 Mooklln
Cuentero
4—7 Imperator
Falr Klno
Austln

54
46
58
52
58
46
60
54
54

89 PAREO — Al 17h45min —
1.300 metrot — NCr» 1.800,00 —
(BETTING) — (Arell) — (Vlrlint»)

1—1 Abismado
2 Seu Ary
2—3 Los Angeles
Eremlta
Gengts Khan
3-6 Reser Vllle
Precioso . ••
Gostoso
4—9 Laço
"Blue Jet
"Machan ?

58
54
58
54
54
55
84
54
58
54
54

ATALLAAFIRMAQUE
BRASIL PREPARA 70
CIDADE DO MÉXICO (APReuters-CM) — «Bit» equipe ;.
será a futura seleçlo do Bra.
sil", declarou o chefe da delegaçte de futebol dtase pais,
ar, Joio Atalla. E acresceutou: "Nenhum dos Jogadores
quel a integram é "cobra" em
seu time. Mas posso garantir
que deste grupo saliflo os quo
representarlo o Brasil na ,
Taça do Mundo de 1970. Esta
equipe d par» o futuro".
Comentando as posslbilidades de classiflcaçlo dos
brasileiros, Atalla afirmou:
"Temos o time necessário
para passar as quartas de ílnal. De nossos rivais na
chave, posso dizer que o Japio está Jogando, melhor dl-,
zendo, está pondo em prática o que aprendeu de nosso
futebol. Vários Umes brasileiros Jogaram naquele'pais
e os japoneses também Jogaram em nossa pátria".':;;'
Os brasileiros treinaram
ontem uma hora e meia e.
ainda nío marcaram a data
da viagem até Puebla, onde
Jogar&o num dos quatro grupos eliminatórios.
Atalla disse que Hungria, .
Tcheco-Eslováqula e México .
eio ,a« equipes que podem ,
ser consideradas mais fortes
e aa que quase seguramente
chegario às semifinais.

A batida sofrida pelo Playboy foi muito forte, tanto
que Jogo o tendão inflamou e não foi possível galopar o
animal como deveria. Tanto o treinador Rodolfo Costa
como o supervisor José Carlos Aguiar acharam melhor
mandar o potro para a cocheira e, então, ali, íoi examinado e medicado. .
: — Playljoy a cada semana se apresentava mali fogoso. Coisa normal em animais da sua idade. No caminho do prado, assustou-se e empinou. Nesse lance aicançou-se no tendão. A batida foi tfio. forte que a inflamação foi imediata.
'•.,'•;.: .; Quando chegou ao paddochk, pisava
..mal.' ...
/ ..¦
Rodolfo Costa explica que a primeira providência que
tomou foi de mandá-lo de volta à cocheira.
José Carlos Aguiar que estava no prado também
concordou comigo. O potro foi examinado por mim e pelo
veterinário. A principio, o que mostra ò local, é uma forte inflamação, coisa que pode ser curada perfeitamente;
não sendo o mal coisa que comprometa a futura campanha do parelheiro,/ :
.' TESTE,
Já o supervisor José Carlos Aguiar disse que Play-'
boy só será apresentado domingo se estiver em condições
para correr em igualdade de condições com os adversarios.
Não .seremos loucos de apresentá-lo em más condições, Será feito um teste no apronto >e, se Playboy portar-se bem, então correrá. Trata-se de um potro com
campanha já traçada. Não vamos sacrificá-lo pará correr uma prova e ficar inutilizado.-Até.agora, tem reagido
bem. Vai aprontar e depois é que resolveremos se aerá
ou não apresentado. Pode até não'aprontar, pois Playboy
está muito fogoso è pode voltar a alcánçar-se. Mas espero que isso não aconteça e continue a reagir como vem
v
fazendo.
[

DJELARAH E ÍÉRVLO
DEVEM VENCER NA
NOTURNA DE AMANHÃ
Pm_5ÍS
Ern»n1. A. Ramos .' 51'
1 jaá metroí i^SBir'
-¦* .NCrf 1.800,00 .4-7• D*
1.300
Jallsco. J. Machado ..54
^ RÍc,rd°' 0F* 8)Iva M
1-1 Rocha Negra, L. skntos
?
*•
-Al 22h25mlní9 9SíiC_?f?A_IÍ,iCc°..7erá
5! 1.M0
w PARIO —
2—2
Hiawatha,-J. Silva .... 58
mttrot
Espanha, d. F. SUva . 56 - ¦ITTING NCrS 1400 00—.
3—4 Talonnlère, M. Hévla .58
»¦¦¦"¦'
v,,
5Luana,.J; Borja ...... 54 1-1 Str. Horse.
J Tlnoco
sa
6 DJelabab,F Pereira F9 58 2 J^kfr? "'PtaÍT^.
M
^b
*
SoIenlli,
RCarmo
65
5Í_^
m8i S.Í SUva
__Í"0C0... 54
__ 2-4
3 Foxbrldge,
Mascotlta,
F.
F? 58
HolyweU, D. Santos .. 56 5 Ragamuffín, S. Per.
M. Cruz 54
FantaU,
N.
Correrá
.. 81
.o
_,__._*._
»
.._...
6
3-7 Voltlo, A.
29 PAREO - At 20hMmln
.... 54
1.000 metrot - NCrf 3.200,00 8 Lancelot, E.Ramos
Marinho . 53
D. Santos .. 55
, , Vanderléa,
„ ^ ,_ J.t Pinto
t,, . .. í?
1-1
56 O.Arablue,
4.10 Loyal, J. Pedro F9
2 Dandará, J. Queiroz . 56 11 Taquari, J. Queiroz ..... 57
54
2~„
58 12 EsPeUio. C. A. Souza . 54
iv&,AJ.1^01.
R__edá, D,Santo
56
3-6 H. Flower, F. Per. F9 56, 49 PAREO — At 23h —
Cida, J..B PauUelo ., 56 l.joo metros - NCrf 1.400,00
Gastona, W. Machado . 56 — BETTING
4—8 Isse, I. Souza
56
w
9 Cópia, J. Machado ... 56 l-_-l Rowdy, C. R. Carvalho 53
10 Surama, J. Pedro F9 . 56 2 Raflea, S. Cruz
54
FantaU, B. Santos
58
..... — . .....
„ PAI_IBO
í-S
4 Ll^t-Já, O. F. SUva...... 87
A«Jlh20mln
, Ü2. metroí — Nfrf 3.200,00 3—5
1.000
Klmlmo, C. A, Souza . 57
Retrospect, N. Correrá 58
. , Dabohémla,
„ _ __ , J.T Machado
_. .. _ 56 6
1—1
7 Natal, L. Corria .... 50
2 Cablnda, L. Santos .... 56 4-8 ííbulo, H. VascooceUos 56
2—3 Ione, J. Pinto
56 9 Lord Byron, A. Ramos 58
4 Laka Linda, A. M. Cam. 56 " Larghetto, D. Santos .. 84
3—5 Miss Cadlr, J. Queiroz. 56
Endylde, J. Souza .... 56 79 PAREO — Al 2Jhttmln —
Petl, E. Marinho
56 1.300 mttrot — NCrf 1.400,00
4—8 Sohen, J. Borja
58 — BETTING
9 Tlnana, D. Santos .... 56
]_g
10 Manlnha, C. R. Carv. 56 1-1 Vlvandlère, J. Machado 58
Vanga, E. Marinho .. 51
______
49
2-3 Sec. Love, J. Pedro F9 58
PAREO — Ai 21h50mln 2
1.300 metroí — NCrf 1.400,00 4 Ascurra, F. Pereira F9 53
kg 3—5 Praianlnha, H. Vasconc. 58
1—1 Vandris, J. Queiroz .. 58 6 Lady Fortuna, N. Corr. 56
2 Fronton, F. Pereira F9 54 7 Dona Regina, L. Santo» 50
2—3 Feiticeiro, C. A. Souza 54 4—8 Ridare, C. Tarouquela 57
4 Franco, E. Marinho ..50 9 Vergel, J. Pinto
54
3—5 R.Ucário, D. Santos ..57 10 Falr City, Excluída ., 56

RICARDO DIZ QUE
ROVCHERON SOFREU
VÁRIOS PERCALÇOS
O jóquei Antônio Ricardo declarou no Livro de
Ocorrências que o cavalo Boucheron, favorito na tarde
de sábado, sofreu vários prejuízos, desde a partida
até a chegada.
As declarações feitas no Livro pelos profissionais
íoram as seguintes:
QUINTA-FEIRA
6.» PAREO — C. R. Carva.
lho (D, Ernâni) declarou que,
após a parUda, J. Pinto (Bigurrllho) e Foggy Day (A.
Hodecker) correndo para dentro e para fora, deixou-o num
funil, sendo obrigado a levantar de golpe.
7.» PAREO — J. Borja (Hebelde) declarou que, na partida, Atabor (R. Carmo) foi
para dentro de modo que foi
obrigado a levantar.
SÁBADO
3.» PAREO — A. Ricardo
(Boucheron) declarou que, na
partida, foi obrigado a levantar por ter E. Marinho (Nosso Amigo) corrido para dentro e levado outro competidor
e que nos 900 m. finais, D.
Santos (Dlabinho) correndo
Dará dentro, apertou-o na cêrca, tendo êste batido na dita
cerca, e que, nos 200 m. ílnais, E. Marinho (Nosso Amlgo) foi para fora, tornando a
prejudicá-lo. s! França (Fort
Prince) declarou qus, na rela
final, quase rodou quando
Diabinho (D. Santos) foi para
dentro. J. B. Paullelo (Sisiloso) declarou que, nos últlmos 200 m., O Ricardo (Vasligue) foi para fora, tirando
ação de seu conduzido. D.
Santos
(Diabinho) declarou
que, nos 900 m. finais, O. RIcardo (Vasligue) correu para
dentro, obrieando-o a oreiudlcar os de dentro. E. Marinho
(Nosso Amigo) declarou que.
nos últimos 300 m., quando
exigido a fundo, foi obrigado
a tirá-lo para fora a fim de
passar pelo que corria na IInha n.° 1.
5.o PAREO — J. Pinto (Baisa) declarou que, no final da
carreira, Inédita (F. Esteve..)
foi um pouco para dentro,
obrlgando-o a firmar tua montada.
6.» PAREO — F. Pereira tf
(Aventureiro) declarou que

na partida sua montada, por
ser multo cerqueira, foi de
golpe para dentro mas, prontamente corrigida, e nos ...
200, m. finais foi obrigado a
parar por nfto ter passagem,
J. Machado (Hepatan) declarou que, após a partida, foi
obrigado a levantar por terem
corrido para dentro, tendo teu
cavalo
no
quase ajoelhado
lance.
7.» PAREO — J. B. Paullelo (Omarlm) declarou que, na
partida, o« de fora correram
para dentro, obrlgando-o a levantar. F. Pereira F.» (Cuentero) declarou que, nos últimos 200 m. seu cavalo foi algo
para dentro, embora sempre
corrigido.
í" PAREO — J. B. Paullelo (Gé) declarou que, na partida, o cavalo estava dando
colce, sendo obrigado a firmá-lo, ocasião em que houve
o larga, atratando-se.
DOMINGO
4.» PAREO — J. B. Paulielo (El Caribe) declarou que,
em toda a reta final, ZYZ 22
(C. Tarouquela) abria sua
montada, J. Brizola (Ripper)
declarou que, na partida, C.
Tarouquela (ZYZ 22) foi de
golpe para dentro, obrlgando-o
a levantar.
6.» PAREO — A. Ricardo
(Dogon) declarou que, após a
partida, os de fora foram para
dentro obrlgando-o a levantar, e que em toda a reta flnal o animal tó queria abrir.
A. Ramos (Baraçau) declarou
que no melo da reta final, ao
ser exigido, seu cavalo foi prejudicado por Inti (J. Brizo*
Ia) e por outro competidor
n.io Identificado.
7." PAREO — O. F. Silva
(Mela Noite) declarou que, à
50 m. da partida, tua montada num movimento espontânen. foi para fora, mas prontamente corrigido. J. Machado (Talamt) declarou que, na
partida, ficou num funil, atra.ando-se.
,

BBUNDAGE
Nfio haveria Jogos Ollmplcos se o Comitê Olímpico Internacional fôsse democrátlco, disse na noite passada o
presidente do Comitê americano, sr. Avery Brundage.

S, Cristóvão
joga outra
vez na Bahia
SALVADOR (SP-CM) —
Depois de sua vitória sobre
o misto do Bahia, por 1x0,
domingo último, o São
Cristóvão, do Rio de Janeiro, que realiza têmporada em gramados baianos,
jogará na noite de ama*
nhã na cidade de Feira de
Santana, . enfrentando o
Fluminense. O vice-campeão baiano está-se prèparando para intervir no
Torneio
Norte-Nordeste.
Após esse jogo, o clube carioca ficará na dependência de novos
amistosos,
em sua vitoriosa excursão
na Bahia.

CEM promove
rústica de
10 mil metros
1 O Centro de Esportes da
Marinha promoverá no
próximo domingo empolgante corrida rústica em
homenagem ao ccntra-alit-irante Esnesto de Mourão
Sá, estando o inicio da prova previsto para as 9h, defronte a Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha, e a chegada, no portão
principal do Ministério da
Marinha, num percurso de
10 mil metros. Os classiíicados individaialmente terão prêmios até o 25° colocado, enquanto as equipes
militares e civis melhores
colocados ganharão valiosos troféus. Estão inseritos na rústica do próximo
domingo os melhores corredores de fundo da Guanabara.

Pacaembu
vai fechar
por 120 dias
SAO PAULO (Sucursal)
A partir do próximo dia 11
o Pacaembu fechará para
reformas. A decisão já foi
comunicada à Federação
Paulista de Futebol, atraves do diretor do Departamento Municipal de Esportes. O último jogo programado
para o Pacaembu,
"Hoberlão", fera Sanpelo
tos x Bahia.
Estima-se em 120 dias o
prazo para a execução dos
serviços necessários de reforma do Pacaembu. Será
revisto todo o sistema de
drenagem
e removida a
camada de terra, considerada "cansada", por outra
adubada e com grama
nova.

1

Brundage, octogenário e
IRAQUE
milionário, fés a observação,
em uma entrevista coletiva, . A decisão do Iraque de
quando perguntado porque o 'nio participar dos Jogos
OOI era composto de velhos . Olímpicos se deve aos maus
e milionários.
resultados conseguidos peDisse Brundage que os
los atletas iraqueanos noa
membros do Comitê afio estreinos.
colhidos por serem homens
O único iraqueano a
que desejam dar, e nfio re- •competir.— oficiosamente
ceber. O objetivo é o de ter — nos. Jogos é o ciclista
um comitê que nfio represenGeorge Tajarlan, de 30
te nenhum pais isoladamenanos.
te, nenhum esporte, mas puFoi convidado pelo Comiramente o movimento ollmpl- tê de Organização dos Jooo.
gos a tomar parte na dispu"Perguntam-se
ta de ciclismo em longa
porque nem
todo pais tem um membro
distância.
no COI, acusando-nos de nfio
sermos democráticos", éle
ARREMESSADORES
disse.
"Nfio o somos, no atual
Romuald Klim • Janls
sentido da palavra, e sinto- Lusis, competidores russos
me satisfeito em dizer. Fôs- nas provas de martelo o
se na base em que sugerem, dardo, queixaram-se ontem
nfio haveria Jogos Olímpicos
de que os campos de treihoje,
namento na Vila Olímpica
Brundage, que fés 81 anos eram pequenos demais, ,
na semana passada; disse:
Lusis disse numa entre"Naturalmente,
gostaríamos vista à imprensa: "Infelizde encontrar alguns homens monte, é verdade que os
mais jovens, na casa dos
campos de treinamento pa30, ou dos 40, mas nfio ra os dois sfio muito pe- fácil encontrar pessoas as- quenos. Temos lançado o
sim que tenham tempo para dardo e o martelo a disdevotar-se inteiramente ao tâncias menores do que poCOI e ao mesmo tempo aos deríamos fazê-lo se o camseus negócios em seus pai- po fôsse maior."
Lusis admitiu que usa
ses".
"A rebelião da
juventude um dardo leve nos treinos,
hoje tem amplitude mundial, algumas vezes, mas disse
e expressou-se também nos que os outros competidores
jogos. Fosso assegurar-lhes
têm feito lançamentos de
de que estamos sempre fi
87 metros, e o campo
até
procura de membros mais
jovens, qualificados", disse de treinamento possui apeBrundage,
nas 90 metros de extensão,

REGRA TRÊS
Começará domingo com
cinco jooos o turno de, elassificação do$ dez clubes minetros que tentarão duas
vagas para disputar o Torneio Centro-Sttl promotiido
pela CBD. Os 10 clubes foram divididos em dois grupos, Zona do Triângulo e
Zona Centro. O finalista
Triângulo e os dois clastificados da Zona Centro vão
disputar entre si as duas
vagas' que Minas tem direito no Centra-Sul. Na chave do Triângulo figuram,
Uberaba, independente,
Uberlândia e Araxá; no
chaue do Centro, América,
Vila Nova, Formiga, Uslpa,
Valerlodoce e Democrata.
As comissões olímpicas
nacionais que realizaram
ontem, nesta capital, sua
terceira assembléia geral,
acusaram a comissão olímpica internacional de tentar impedir sua reunião.
JVum comunicado, as comissões de 68 paises denunciam "as intimidações e

ameaças incompreensfueis
que foram proferidas pata
evitar que at comissões
olímpicas nacionais, princlpais protagonistas doi jogos olímpicos, se reunissem
aqui em assembléia democrática".
O m_d.o-lfge.ro equatorlano Jaime VaUadares encerrou ontem em Tóquio
seus preparativos para a luta pelo título mundial contra o japonês Hiroshi Kobayashi, sábado próximo. <
VaUadares, segundo cias**
sificado entre os pretenden*»
tes do título, treinou dois
assaltos com o filipino Rosalave Kid, praticando a
seguir salto de corda e outros exercícios. Deu a impressão de que será um adversário rápido e habllidoto.
Etta terá a segunda luta
de VaUadares contra o compeão. Na primeira, em junho de 1966, empataram em
Quito.
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HORIZONTAIS:
1 — Nome que os pescadores dão ao orifício por onde
se escoa a água da embarcação. 5 — Tecido leve e transpa»
rente de seda ou algodão. 9 — Banco de coral. 10 — NSo
militar. 11 — Pancada na cabeça, 13 — Carta de Jogar. 14
Dote natural. 15 — Vento. 16 — Orixi das águas, deusa
do mesmo rio. 18 — Imediatamente. 20 — Doze meses. 21Sufixo: profls.ão. 23 — Avaliação; cálculo. 27 — Zelo*
sa; cuidadosa. 28 — Meteoro luminoso, em forma de arco,
produzido na atmosfera pela composição dos ralos solares.
29 — Instrumento de ataque e defesa. 30 — Violento, iras-*
cível.
VERTICAIS :
1 — Cesto, feito de taquara ou cipó. 2 — Resoluções,
determinações escritas. 3 — 0 objetivo numa partida de
futebol. 4 — Que tem asas. 5 — Hábito ridículo. 6 — Fru.
to da vldelra. 7 — Trabalho, faina. 8 — Prender com elo.
10 — Comunista. 12 — Peixe seco e salgado. 17 — Revolta. 18 — Caipira. 19 — Empunhar, agarrar (p. usaOo). 21
Curral de ovelhas. 22 — Que náo tem graduação. 24 —Tonalidade. 25 — Nome próprio, feminino. 26 — Cólera,
raiva.
RESPOSTA DO N." ANTERIOR
HOR.: gatum — íamanaz — moie — içar — rir — na.
carar — oral — madama — togado — agir — anlmoso •—
taro — edil — voto — ananlca — arula. VERT.: gal — amen
ta — única — maçada — foragida — zaragata — mlrone —
Ramlro — rota — Amos — raro — lâmina — dólar — ovil
oca — nu.

R. PORTELLA
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DIRETOR-PRESIDENTE
NIOMAR

MONIZ SODRÉ BITTENCOURT

D1RETOR-SUPERINTENDENTE
OSVALDO PERALVA

Correio da Manhã
2.° Caderno— Rio de Janeiro, Quarta-feira, 2 de outubro de 1968

Av. Gomes Freire, 411

FLU
BANGU INVICTO
VÊ SÃO PAULO
MUITO DIFÍCIL
SAO PAULO (Sucursal) — Com o retorno confirmado de Ari Clemente e Dé; mas ainda com
uma dúvida na ponta-direita, entre Mário e Gijo, o Bangu enfrenta o São Paulo, hoje à noite,
no Pacaembu, em jogo bastante- difícil, que vem
inclusive despertando grande interesse nesta Capitai, principalmente pelo fato de o clube carioca manter ainda a condição de invicto.
O treinador Diede Lameiro confirmou a escalação do São Paulo com Picasso; Antoninho,
Ârlindo, Dias e Dé; Carlos Alberto e Nenê; Miruça, Nèlsinho, Babá e Paraná, enquanto Ocimar
vai formar o Bangu com Ubirajara; Fidélis, Lincoln, Luís Alberto e Ari Clemente; Jaime e Juarez; Gijo (Mário), Milton, Dé e Aladim. Para
juiz; foi escolhido o sr. Gualter Portela Filho.
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TRANQÜILIDADE
Em ambiente de absoluta tranqüilidade, a equi*
pe bangüense está concentrada desde ontem a tar*
de, no Hotel São Paulo, onde o treinador Ocimar revelou que o Bangu está capacitado a fazer uma boa exibição na noite de hoje, contra
o São Paulo, "sobretudo porque está jogando
com muita fibra e vontade de vencer".
Ocimar revelou que a única dúvida na formação do time (que pretende dissipar, hoje cedo, após a revisão médica) se relaciona com a
ponta-direita, com o provável retorno de Mário, já que Gijo está sentindo dores musculares
e poderá ser afastado. Quanto ao retomo da
Ari Clemente e Dé, substituindo a Pedrinho"fa-e
Sabará, machucados, Ocimar considerou um
to normal, que não traz quaisquer' problemas à
equipe".
Com relação à possível volta de Mário, Ocimar disse que "se necessário vou lançá-lo, por
ser um profissional vinculado ao clube", endo Banquanto, referindo-se à invencibilidade
gu na Taça de Prata, apontou-a "como o resultado dos grandes esforços de jogadores e dirlgentes, visando a reerguer o prestigio do clube".
REABILITAÇÃO
' Já concentrados no Morumbi, os
jogadores
do São Paulo mostram-se confiantes na convitória contra o Bangu, que,
quista de uma nova "marcará
definitivamente a
na opinião de todos,
reabilitação do nosso time, iniciada, domingo últüno, com o triunfo sobre o Atlético Mineiro, em
Belo Horizonte".
..... Mais tranqüilo com a recuperação da equipe e sobretudo com a informação dada pelo Departamento Médico do clube de que poderá contar com Miruca e Paraná, já há algum tempo
afastados por contusão, e ainda com Arlindo,
que se ressentia de uma pequena entorse no tornozelo direito, o treinador Diede Lameiro também está confiante num bom resultado, embora
ressaltando que "não é à toa que um time mantém-se invicto e, por isso, o Bangu será sem
dúvida um adversário dificílimo".
Embora suas preferências recaiam sobre
Celso, Diede Lameiro poderá lançar Antoninho
na lateral-direita, desde que o titular seja puY^ídõ^pela TJD (Especial)/.-da' CBD. Il^Ifõr
garante, entretanto, que Antoninho, apesar do
estreante, tem tôdas as condições para inclusive assumir o lugar na equipe.

^WmMlMrMm

mWf^M

WmWmm^^l^mmt^wt^L^^

'"

TRÊS CERTOS

Suihgue, Lula e Assis têm presença garantida esta noite

OPOSIÇÃO DO
AMÉRICA VÊ
CANDIDATOS

BOLETIM DÁ
VITÓRIA AO
FLA NO REMO

Em virtude das contusões de Nado, Alclr, Ferreira e Fontana, que Já não participaram do Individual de ontem, em São Januário, o treinador Paulinho de Almeida de:
cldiu que somente realizará um- coletivo,
amanhã, oom vistas ao jogo de sábado à
tarde, contra o Botafogo, decisivo para a
campanha dos vascaínos na presente Taça
de Prata.
Dos quatro contundidos, Nado ô problema mais sério — torceu o tornozelo num
buraco do Maracanã — e dificilmente terá
condições para enfrentar o Botafogo. Com
isso, será precipitada a estréia de Antonlnho, emprestado pelo Juventus e apontado
como grande revelação.
ESPERANÇAS
Quanto aos demais contundidos, são
boas as possibilidades da sua recuperação
até sábado. Alcir e Peneira receberam
pancadas no tornozelo, enquanto Fontana
ainda sente a entrada violenta recebida de
Pele." Todos os três estão entregues a intenslvo tratamento e o Departamento Médico
vascaino acha que eles poderão ser liberados para o jogo contra o Botafogo.
ASCENSÃO
Paulinho de Almeida, mais tranqüilo,
está confiante nas possibilidades de sua
equipe contra o Botafogo. Acha que o time
esíàT~ém~frscrcs-ascensãor-e.„CQm^ uma vantagem: passou a contar com um pouco mais
de sorte, o que hão vinha ocorrendo quando a maioria dos titulares estavam contundidos.

Embora a oposição ainda nfio tenha nomes para substituir o sr. Wolnèy Braune
na presidência do América, por achar que
é muito cedo para pensar nas eleições presidenciais, vários nomes já estão em evidência para o cargo que deverá ficar vago
em. 1969, face à vitoria da. oposição no pieito para o Conselho Deliberativo, que terminou na madrugada de ontem. Embora
nenhum dos lideres da oposição queira aponter êste ou aquele nome, os de Glullete CouUnho e Waldir Mota surgem como os prováveis candidatos à presidência do Amérlca, no próximo pleito.
Ainda eufóricos com a vitória, durante
todo o dia de ontem, todos os redutos da
oposição comentavam com alegria a grande
vitória,, conquistada por 1360 votos,' num
pleito ao qual compareceu o. maior número
de sócios jáY registrados numa eleição do
clube.

Em reunião, realizada ontem para apreciar o. relatório do árbitro-geral da regato
de domingo, a Federação Carioca de Remo
alterou o resultado final da competição,
passando o Flamengo a vencedor com um
ponto de vantagem sobre o Vasco da Gama,
uma vez que, na prova de yole a 4,'categoria de estreantes, o Santa Luzia Se classiíicou em quinto lugar, ficando o Vasco em
sexto. Durante a competição, o resultado
divulgado deu a guarnição vascaina em
quinto e o Santa Luzia em sexto. Desta
forma, o Flamengo ganhou a regata com
um total de 53 pontos, contra 52 do Vasco,
enquanto no cômputo geral os rúbronegros
estão com 318 pontos, seguidos dos vascainos com 298.
DESCLASSIFICAÇÃO,
Segundo o árbltró-geral e os 5 Juizes
de chegada, sendo dois pertencentes ao Vasco, o resultado do páreo de yole a 4, estreantes, foi o seguinte: i." lugar) Icarai; 2.°)
Guanabara; 3.°) Flamengo; 4,°) Botafogo;
5.°) Santa Luzia; 6.°) Vasco da Gama. Porém, extra-oficialmente, o resultado divulgado depois da prova dava o Vasco em
quinto e o Santa Luzia em sexto. Na mesma reunião, a entidade carioca resolveu peIa desclassificação do oito do Botafogo, por
ter o clube do Mourisco Incluído na guarnição os remadores Antônio Maria Araújo
Morais Filho e'Virgílio Andrade/ que anteriormente tinham corrido o quinto páreo,
...dobrando a seguir, no oito. Não houve,
pois, o intervalo do duas provas, conforme
determina o código do remo.

a vrrõRiA
Cerca de oito mil sócios compareceram
para á votação, muitos inclusive viajando
de Brasília. Os trabalhos dirigidos pelo
sr. Fábio Horta tiveram um transcorrer tranquilo, embora surgissem,,algumas vezes, discusGões e agressões mútuas. A apuração iniciada às 21hl5min, pouco depois de termi•- nada-«.xotação, foi acompanhada com grande atenção. Ao"ser aivulgado-o-refialtedo.,..
a oposição explodiu em cantorias, que duraram por toda a madrugada.

SALVADOR (Sucursal) — Depois de uma longa temporada fora desta Capital, já que esteve
atuando no Sul, onde colheu apenas um resultado favorável contra o Internacional, com quem
empatou por 1 a 1, em Porto Alegre, o Bahia
reaparecerá hoje, à noite, na Fonte Nova, enfrentando o Palmeiras, numa partida em que
pretende marcar como início da sua ampla e
total reabilitação.
Paulo Amaral, após ratificar que usará, ainda desta vez, a retranca, escalou o Bahia com
Edson; Zé Oto, Jaime, Itamar e Pão; Amorim
é Eliseu; Okada, Gagé, Brigio e Canhoteiro, enquanto Filpo Nunez, sem qualquer problema de
ordem física, confirmou o Palmeiras com Chicão; Eurico, Baldochi, Nelson e Ferrari; Dudu
e Ademir da Guia; Copeu, César, Tupãzinho o
Sèrginho. O juiz será o sr. Romualdo Arppi
Filho.
Além de lutar pela sua primeira vitória na
Taça de Prata, o Bahia também estará lutando
para pôr fim à invencibilidade do Palmeiras,
que é o 3' colocado do Grupo A, com 3 pontos perdidos, enquanto o clube baiano, com 0
pontos perdidos, é o último colocado no Grupo B.

Gérson, Zé Carlos, Moreira, Carlos Roberto e Roberto, não participaram do indivldual de 40 minutos realizado, ontem, em
General Severiano, sendo o ponta-de-lanca
o que mais preocupa o Departamento Medico do Botafogo, pois teve de gessar o pé
direito é somente sexta-feira, será decidida •
a sua escálação para o jogo com o Vasco.
Zagalo afirmou que a derrota imposta
pelo Corintians, domingo, nao abateu o moral da equipe, pois o Botafogo esteve bém.
dominando, em determinadas ocasiões, o
adversário, tendo perdido, porém, ¦ multas
oportunidades de gol. Por isto está otimtste quanto a um bom resultado sábado, contra o Vasco, na terceira partida em quatro
meses que os dois clubes jogam entre si.

pe têncla.

unia ampla reabilitação

VASCO SÓ FAZ
UM COLETIVO
MAS SEM NADO

ROBERTO PODE FLA TEM TIME
SER DESFALQUE ESCALADO COM
NO BOTAFOGO FIOE MOISÉS

O Tribunal Especial da Taça de Prata, reunido, ontem, na sede da CBD, além de ter absolvido Pele e Rodrigues, do Cruzeiro, resolveu
suspender Oldair, do Atlético Mineiro, por três
jogos, bem como multá-lo cm NCrS 5,00, por
ter atuado com violência no amistoso do seu
clube contra o Nápoli, da Itália, em Belo Horizonte. A defesa de Pele foi feita por Abrahim
Tebet e a decisão foi dada por 4 votos a 1.
Os demais julgamentos apresentaram os seguintes resultados: Eduardo, do Corintians o
Celso, do São Paulo — multados em NCrS 5,00;
S. C. Bahia — multado em NCrS 20,00; Ladeira,
do Náutico — multado cm NCr$ 10,00; Roberto
Dias — multado em NCr$ 20,00 e juiz Juan do
Ia Pasion — suspenso por 50 dias, por incom-
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na equipe tricolor, em busca

BAHIA EM CASA
É AMEAÇA SÉRIA
PARA PALMEIRAS

OLDAIR FOI
SUSPENSO:
TRÊS JOGOS
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O PIOR

Depois do treinamento de ontem na Gá- vea — bate-bola, bltoquo e revisão médica
— o Flamengo teve definida, por Valter Ml*
raglia, a equipe que amanhã enfrentará a
Portuguesa; no Estádio Mário Filho, pela
Taça de Prata, com UblraJara no gol; Moisés na lateral esquerda; Fió na pqnta-delança, junto com Dionisio e Arilson.na ponta-esquerda.
SUva, atacado de verminose, e. Rodrigues Neto, em boa fase de recuperação, tem
possibilidade de jogar, sendo que o atacante
vai figurar na Regra UI, podendo ser aproveitado no decorrer da partida; Quanto a
Marco Aurélio, teve retardado o seu retôrno, pois contundiú-se no bate-bola de ontem e se encontra coin suspeita de fissura
no dedo mínimo da mão direita.

'^''XX' ¦
•¦•.'¦¦
Sofrendo uma derrota inesperada . contra: o
Flamengo, após uma série de mais de 35 "uma
partidas sem perder, ô Cruzeiro está devendo
boa exibição aos cariocas, pois, no jogo com,os
rúbronegros, não justificou d excelente retrõs'.. 'X'.
pecto e a fama de que veio precedido.
Seu treinador procurou passar uma borra-»
cha na atuação apagada do time, afirmando que
o excesso de passes trocados entre os homens
do meio de campo e os atacantes prejudicou
o rendimento do time, deficiência sistemáticamente combatida nos treinamentos posteriores
à partida com o Flamengo e anteriores a de
logo mais à noite;
,•=.
O Cruzeiro está classificado em quinto, lugar no Grupo "A", ao lado de Bangu e Botafogo, com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota;, e
necessitando da vitória tanto quanto os tricôlores.
-Y';
Orlando Fàntonl revelou que a equipe, .para
iniciar a partida, será a mesma que começou o
reserva Fajogo corri o Flamengo, ficando na"Wilson
sano, Neco, Ditão, Hilton Chaves,
Piazza,
Davi, Ricardo e Hilton Oliveira. -X
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DEFINIÇÃO \'

Dos cinco jogadores que foram poupados
do individual de ontem, Roberto é o que
tem piores condições para a partida, de sábado. O atacante voltou .a sentir dores no
pé direito, atingido na partida contra o
Fluminense, e o dr. Lídio Toledo, na revisão
médica que fêz. ontem, resolveu gessar a
região lesionada, o que foi feito no Hospltal Miguel Couto. Roberto deverá ficar com
o pé imobilizado até sexta-feira, quando será
tirado o gêsso, para, então, após um teste
decisivo de campo, saber se o Jogador tem
condições de atuar contra o Vasco, zagaw
vai preparar Humberto para substituí-lo.
durante os treinos desta semana.
Moreira também náo participou do ln.
dividual dê ontem, fazendo apenas tratamento, mas íoi .liberado para o individual'
de hoje.' Gérson fêz apenaa. tratamento no
tornozelo esquerdo, enquanto Carlos Roberto, atingido no joelho esquerdo, e Zé Carlos, com dores musculares, foram igualmente poupados. Zequlnha tomou parte no treinamento, nada sentindo, não sendo mais
dúvida. Todos esses deveráo ter condições
para enfrentar o Vasco.
TREINOS
Zagalo Já determinou que dará apenas
um treino de conjunto, amanhã, em virtu*
de da partida ser sábado. A permanência
de Chiquinho na zaga ao lado de Leonida»
é quase certa, pois êste Jogador ao entrar
na equipe em São Paulo teve atuação exce.
lente.

Durante o treinamento de ontem, Valter.
Miraglia completou as suas observações e
de posse dos pareceres do Departamento
Médico pôde, afinal, definir a escálação da
equipe .rubronegra, que enfrentará a Portuguêsa com a seguinte formação: Ubiraja*
ra, Murilo, Onça, Guilherme e Moisés;
Carlinhos e Liminha; Gilbert, Dionisio, Fio
e Arilson.
Para a Regra III, além de SUva, o Fiamengo irá contar com quatro Juvenis, ai*
guns dos.quais já tiveram oportunidade do
integrar o time principal: Marcos, Washington, França e MichUa.
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TREINAMENTO
As atividades ae ontem dos Jogadores
rúbronegros foram de caráter leve, tendo sldo iniciadas com um bate-bola e terminadas com um treino de dols-toques, a título
de recreação.
Depois do treinamento, foi iniciada a
concentração para os jogadores solteiros, ficando para hoje a dos casados. Hoje, pela
manhã, haverá novo treino de caráter recreativo, na Gávea, e retorno à concentração,
em São Conrado.
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POSSIBILIDADES
Rodrigues Neto, que se contundiu no
jogo contra o Cruzeiro e por isso não pôde
enfrentar o Bangu, melhorou bastante e, 6e
-passar no teste de hoje. ainda poderá ser
escalado. Quanto a SUva, provavelmente será lançado no segundo tempo, se houver
necessidade.

ATRAÇÃO
Uma atração à parte nos jogos do Cruzeiro, Tostão volta hoje à noite ao Mário Filho
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Sexto colocado no Grupo "B?, cprn] 5; parfi-»^
TlBI riflsflilivI-Tr, ^ •rít-Hiy 1 pmpate-'à'.3'dm|
"y
o Fluminense necessita urgentemente
de um. íe-'situaçãoY^tè.-j!
sultedo compensador .paia que a
à normalidade em Álvaro Chaves, onde, os i^a->.':'
tos crescem a cada dia e somente uma vitoria <
consagradora poderá fazer
'' com ¦que'tudoYiJeja-í
'esquecido'.;
.' Y.
l Y. /,'«••'I
NòJ treinamento dè conjunto efetuad^í-na^
manhã de ontem,.durante 60 riúnutos,compps*j:
nãbhtíuve .gols, formando os'titulares ,sí"*a> *tôj
concurso dé Félix, Oliveira, Altair.e Samtóíjne,|
vetados pelo.,".departamento méaico, -enq^ptaJ!
Ademar e Dario estão .
afastados'¦' por deficiência>
.' X'Féti^^rnjjí
técnica;' ..,*';',
l[-§jm?M
;_:;' Dos quatro anteriormente citados
presença garantida, sendo apenas poupadtiívdo;:
treino de ontem, devendo Altair fazer um.^ésta';
está manhã, durante a revisão, médica. .Sè[;'ijSo;!
fór aprovado, Osmar jogará em seu lugar, porém, em caso contrário, sairá Valtinho, ficando
para Osmar e Altair a defesa do miolo da área.
. .Oliveira e Samarone, contundidos, assim
como Galhardo, estão completamente fora de cogitaçõés' para qualquer eventualidade, não"1^i-,
do feito qualquer tipo de exercício e nem se
concentrado.
Após o conjunto de ontem, Evaristo iniciou
a concentração da equipe, em Santa Teresaj1 seguindo 17 jogadores, assim relacionados: FeU^
Assis, Osmar, Altair, Bauer, Denílson, Sumgtie,
Wilton, Cláudio, Sèrginho, Lula, Jorge Vifório,
Valtinho, Nélio, Marco Antônio, Salvador e Aguinaldo,;Os quatro últimos são juvenis, atuando,
respectivamente, na lateral-direitá, lat-à-al-es->
querda e nas duas pontas-de-lança.
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rasem para 2 carros.

AGtNQA FD-SIAL Dt IMO.
VEIS vend* 1.» habltad*o 6t.
apt.*». t QU.. Av. JoIcTWbtlro
MS:-.Aceita CaJss."5i«i£''eaECX 781. .'" ' y^fUm-mm
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M metxoí da praia. 32-98». —
: isjsjs 1800
Monteiro. ¦ ' '

SAO CRISTÓVÃO

lejado, WC de erm>, ma-raifl.
'r:^íM^'*l^rttW^,n'

PETRÓPOLIS

1001

GAVÉA

VENDE-SE .apto. 3! qta., •' de- pend. empreg. Rua Marquei de
SSo: Vicente. 154/301. Chavei,
apt». 30». 'r-.,.:.í.,r
ÍPratar: 33-8180.. —
'RAMOEI..
.g?3a, 1001
GAVEA-LEBLON — V«do apto
3
aala. quarto», deps. completas.
Hloiti»,'5 pdif andar*'v1litàs• pelo tel.: 25t-2311t.,60iO«»íà vlltaj- ,-'
. <1»5 ÍOQt

3J00

AV.SÜBÜRBANA — DepoU
do Viaduto Del Castilho —'
Vendo terreno plano medin.
Tel. SM938. CRECT- IMS.
9787 1209 '¦
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ATENÇAOI- Pertinho de «ua ca-

sa de.negocio —Vendo apto, com
A '¦ qto»., sala, cozinha etc. àtria
JoSo
A Noite. Ladeira
'
ornem. 38-8242.
êrédlo
30277 100

LOJASESCRIT.

200

GRUPO è/ 3 salas, 2 banhs.Ktth., edif. .(Plfanlng), _c/.70
mí. Vendo NCrf. 70 mil. sinal
35. Saldo eomb. sr., Darcy. —
27-3549^ CRECr 64TV ;¦>.**?
...
21049- 200

,

mi

CENTRO

1

tto.3 ojtoa., faragem, Inf. M.
Cl' 1395.
11970 Í4ÔÕ

JIPMW^M^

'sti%,

MATA.

BO — Alm. Barroso, 90, 5.°
— CRECI 466. 13512 200

BOTAFOGO

400

BOTAFOGO — Prontos —
Atenção! financiamento ém
10 anos. Rua Maestro Francisco Braga,, 181. Vendemos. magníficos apartamentos com excelente sala-living, 2 ou 3 ótimos quartos,
2 banheiros sociais em côr,
azulejados até ao teto, copa-cozinha também azulejado, área de serviço, quarto e banheiro de empregada. Apenas 4 unidades por
andar. Pilotis. Garagem.
Poucas unidades. Estudamos
propostas. Ver.no local; dià*
riamente,
' até 22 horas. Ven*
das:;
<& JULI0 BOGORICIN
(CRECI 95). Av. Rio Branco,

156, si 80Í. Tels. 52-8774,
22-2793, 32*3813 e 52-7494.
57974 400

»r«» Ol:'.*"WW asulejada, sin.
"54HH1.00).»Pci«naI, mais
l?í0.(*?r»,reiM
NÇrt
PrédtóTiob
pHotil, acabamento prlmoro.
Sh^S^SS^^•iioiiod,
luxo. Local pri.
^l social ade nma
.vilegiado
quadrada
"*•!¦
^nnt<« do cen5?%e;f
tro., Saldo financiado
em 24
meses trem nenhum», correção
monetária. Aceitamos pro.
Posta. Ver diariamente das 9
*¦ *0' horas Iná Av. Princesa
Isabel, 300, loja "C e tratar
Adn*' Hesnikoff
??^ Prid*
' &£& Ouvidor, 130, ,
«„
9.» and. Tels. 22.9435 e ....
52.1677 — CEECI 456.
21059 700

FLAMENGO

900

FLAMENGO — Vende.se ap.
de frente, área de 120 m2,
eom 3 quartos, sala, eopa.
eoz.,. banh., depend. de empregada e earagem. Prédio
de luxo com 2 por andar, sô.
bre pilotis. Rna Senador Vergueiro, 167 ap. 702. Esquina
c| B. Icarai. Preso especial
80 mil ent. 40 mil e o saldo a
combinar. Tratar cl ANTO.
NIO NONATO VIEIRA &
CIA. Rua da Quitanda, 20, s.
101 — 31.0804 e 31-0994 —
ORECI 232. 20275 900

LINS VASCONC.

1700

VENDO ót. ap. 2 Qs. ai. banh.
coz. WC emp. R. Aquidabá. 30
' mil
a comb. 23.9199 Olivar CRECI 318. 30207 1700

S. CONR.-BARRA

M

'*

I

16

i

34

26

GOVERNADOR ,—..Alugo «P.
J vATENÇÃO! — Alugo
apto. jun. 101, ft. c| 2 q.l,*| dep. lOOm
—
PôràPraça
;!¦',¦

Sete, i Rua Luiz Bar* praia: Dendí
R. Adolfo
, Jo
bosa, 38, apto. 401 somente um ' to,- 800, — 3. Ipltangas. - Tel.t
andar,
composto de hall, 53-8168
CIVIA. 13520 3*
.'a.v*'. .CfÉsrTl^C^:\/Üugb. por
a quem ficar com: tel. me- ampla sala, varanda, 3 amplos
com armários embuti*
etc. melhor oferte. Tratar
copa, cozinha,',
. o», banheiro,
82-8318 Ide 10'**»' 18lr>v-.í- 3uartos
.
depa
empregada. Todo
iwíca,
31056 J
claro e 'Tratar
amplo. Aluguel,-NCrS PETRÓPOLIS
35
395,00.
26-9401 ou
A
'36-0281 com Sr. tels;:
ADOLFO..
.
18310 26
PETRÓPOLIS — na Rua Alml*
ANDARAI E GRAJAÚ 3
rante Tamandarê, 707 —, Alugase ou vende-se uni'pri dio em
TIJUCA
2? centro de terreno com 4 amplos
apartamentos .—' T. 22-1177 ou
ALUGA-SE apt. 2 qta, sala
10103 85
dep.
emp.
Rua. Sabará, 31 TIJUCA — Aluga-se apto. com 37-7773. '
ap. 201, chaves 102.
' **por favor. 2 quartos, sala, banheiro,. cozi- ' ALUGAMOS si imóvel com con13511 3 nha • deps. Rua Garibaldl, 76
trato atualizado, cliente selecloapto,. 303. Tratar 48*3831.
• fiador IdAneamente fl, :.,.=-3- ,-¦.'¦¦'. ¦. ¦
;,7264 27 nado
nonceiro s| ônus, mediante autoATENÇAOI Alugo apto. todo rizaçSo escrita. S. Lago IMO*
claro edifício de luxo A Rua ViEIS — Administra, vende, comCATETE E GLÓRIA
BarSo de Mesquita, 788 ' apto. pra e Viluga. Cerca 20 ano», cxTOS composto de hall, .ampla sa- pertencia. Tel.; 4347 e 3333.
U, Vafanda, #imd quarto, b». Petr. Rio, — n. Ado. Guana-RUA DO RUSSEL N>404—Alu- nheiro, copa, cozinha,
área, bara, 24|*Í0. CRECI 484.
¦ y-rga-se em - la. loctçlo, conf ortá- deps. empregada. Aluguel . .-.
13075 M
veis aprl». Com Mli,.2 « 3 qüar- g«„283,00. .Tratar tds. . ,;,..«
tos e demais dependência». Alu- 26-0281 ou 48.7603. Chave» por
guel NCr» 750,00 e 880,00. Tra- favor, com o porteiro. — CRE.
tar na ADMINISTRADORA DU. CI 783.
16309 27
VIVIEB S.A. Rua Álvaro
Alvlm,
ALUGUEL-OIVERSOS 38
n.o 31 — 8.»"andar. ¦"•8871*"8

:ed.
saia
áa»
tel.í
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1800 ESTAÇÃO DO ROCHA — Ca. FLAMENGO
sa, grande terreno,
—

fi^^^^^^^^^s

meo

petrópolis Vendo terra,
no c| 308.000m2. Bairro Indatá
* independênoia. 300 mil *a
comb, 33-91»» Olivar CRBCI 318,
30281 01

ILHAS

— ¦¦

i

in

ALUGA-SE

¦

10

FLAMENGO — Aluga-se um
quarto mobillado, oom banheiro
Tratar
anexo; único inquilino.
Largo do Machado, 11, ap. 1101.
13532 10
ALUGA-SE 6tlmo apartamento
de frente, 4 Rua do Catete, 238,
com sala-quarto conjugados, banhelro completo, Kltchenette.
NCrf 300,00. Pede-se fiador. —
Tel.: 26-3897. 19149 10

J

29

uma casa granüè
,8 .com 6 apartamentos
pequenos
nos;

Teodoro
-armários e dependências empreda?«*•*¦•
Silva n.° o<*
671 igad0>
—_Telelonar 39^)488, c/ EUIMOB' LUIZ BABO — TeL
32-0861 — CBECI 466."Aten. RICO. ' .- 1987 8
«fio: De 4 qts., s., cos., etc.
JILUGA-SE magnífico. ' aparta¦' r.-' 19138 2700 mento na Rua Pompeu Lourel*
ro, 32. 101-B, com, salto, 8 quartos, 2 banheiro» sociais,, cozinha, dispensa e demais ' dependínclas — Chaves com porteiSUBS. CENTRAL 2800 ro. Tratar CIVIA S/A.
1933 8
A BASIMAR tem sempre' os mé.
APARTAMENTOS e casa» — lhores aps, mobiliados pare
Você escolhe o bairro de sua temporada, pelos menores, prepreferencia e.nô» pagamos à vis- cos — Consulte-nos ante» do
ta e você paga em 10 anos s/ par- alugar
— Fones 36-2973 e 38-3822.
celas. Importante: Número liml- Barata Ribeiro, 90, conj. 203.
tado de atendimento. Tra. Av. CRECI 1373. '
16301 8
Rio Branco n." 257, s/ 615. Tel.
42-0518 das 9 às 18 horas.
19146 2800

ATENÇÃO— Amigos e Clientes.
Estamos oferecendo terrenos em
uma Nova Copacabana, na Barra da'Tijuca. Temos ainda aiguns terrenos em Jardim Ocefl- BELFORT ROXO — Terreno
nlco. Visitem- nos .Esiamos a 43x45 a 20 metros asfalto —
V. disposição, diariamente na Vendo, permuto por peq. casa
VENDE-SE urgente apart. moM-- Tljuca)
-•*— ou terreno em Petrópolis —
-PARua Oman, 61 (Barra
» da
... -.,, „.„„«-.
46-6837 — CRECI 539.
liado, luxo. 80 mU cr. n. à vista, AV. RUI BARBOSA,
a
seguir da Boate Comodoro
350 —
9725 2800
sem intermediário. Tel. 37-2J07.' cpto.
.Aguardem novo lançamento. Es1.201
c|
(chaves
por- cri tório: Rua da Carioca n.° 32,
1909 700
—
—
8.".and.,
tel.:
teiro)
32-9869.
Vendo espetacular
(CRE- SRS. PROPRIETÁRIOS DE
COPACABANA — Atenção,
'303'—Pom- apto. alto luxo,
TERR. casas e apts. Tenbo
entrega a 712). 13526 1800 muitos
peu Loureiro, 56 ap.
Qt
clientes interessados
si. coz. banh. vazio. BRILHANTE imediata, 4 qtos. arms. 2 VENDO casa nas Canoas 210,
57-5187 e 57*6809 -tB'_, . il-li- j. Povoado das Canoas projeto do até Madureira. Negteio rá.
í . :
CRECI 243. 11262 700 salões, S| jantar, biblioteca, Sérgio Bernardes-construída em Pldo R. México, 111 s| 507.
<-om v*8*8 _.ma.ra- Tel. 22.0932 — Sr. PECEGO.
POSTO 4 - Vendwe.ap. de fren. 3 banhs. sociais de luxo em ?J,Eavlmen,os,
Av.
todo o.mar da
«£....... de
J- carrara,
-„...„.„ apa-«- vllhosa
te 1." and., a/ pilotis. 2 quartos, mármore
Niemeyer,paralocai belíssimo con. CREa 812. 19136 2800
sala,- mais quarto edep. em'- relhos
w™ ?' Çávea Goit
interno,
"i1*"?**0
tel.
ar
cond.,
preg. grande-área coberta .nos
.
t
Club, composta de hall, 3 am.
fundos. Edif. novo de trato R
atapetado,
grande COpa-COZ. pia» salas, bar, 3 grandes quarDomingos. Perreira -£;.Documenl
•Síuti**.? LINHA AUXILIAR 2900
2
empregada,
tos em absoluta ontem. 40 Tntgara- £nh*^„a™1ra11°s
qtos.
banheiros sociais, copa e cozi.
Jhfies de entrada mais 20 x 1.4fin gem. Deixo o .telefone. SIL- nha, lavanderia
deps.
empregaDiretamente proprlet, Telef. .
— da, garagem e ate uma mini
VIO
IMÓVEIS
FLEURY
—
87J063
Vaga
na
.
garagem.
' " '¦.'. '
piscina I Ver no local a casa
'. '
Vendo apto. termi1929, 700 CRECI 580 — 36-4320 e terminando quase pronta. Sinal ATENÇAOI
.
.
nado de construir, 1.» locaçüo.
NCrJ
2.000,00,
na
Rua
36-2735.
14373
Senador
promessa
900
Bernardo Montei,
APARTAMENTO 40»m2 na
NCr$ 2.000,0, o saldo financia- ro, 156, composto de hall, ampla
Av. Atlântica. Primeira loca. FLAMENGO — Vendo ap. inicio do.
Preço NCr$ 68.000,0. Tratar sala, 2 quartos, banheiro, copa,
cio. Tenho também cobertu- de construcSc 12° andar de tais. 264281. ou 46-7603 com cozinha,,
e deps. emprega.
ra -e^itapMâj^IwItnidTO-Tf/asr ^írerrtér c[~3qtS7TTsiilas, banhei- Anita Gelbert. Rara e única da. Nas irea
chaves NCr$ ÍO-OOO.C-O,
área c dep. de cm- optrunldade para morar no lo. o saldo financiado.
transversais. M. I Alvarenga, xo, coz., Entrada
Tratar tels.:
NCrS 3.000,00. cal mais valorizado da Guana- •16-0281 ou 46-7803, com
pregada,
ANITA
27.1807 e 87.3649 — CRECI Preço
45.000,00. Tratar pe- bara. CRECI 763.
GELBERT. — CRECI 763.
1395, j 11967 700 lo TeL;total43-9476,
6191900
16307 1800
16311 2900

tm

,.

VILA ISABEL

mo

118 x 31
Vendo, 93 mil. Ver Rua General
Rodrigues, 24,-Elias Bichara —
224726 — 42.7829. CRECI 512.
13510 2800

«OS —, Sitio» e lotes *m
il, Marlcái á beira da prata.
Pwata-8e» a partir de NCr» in,00
ír-VPraça íloriano, M, gr. 301 c/
CELUTA. TeL: 33-6284 (CRKCI
21043 3S0O
1223).

LARANJEIRAS

I
.

r-rapostas. ^Mmmíã^^^^S^i

FLAMENGO — Loj» cl soBreJoJa — 280 m2. Véndeje,
"tX
Praia do Flamengo n.° 2,
.de esquina. Infs. TeL
33-0861 -~ IMOB. LUIZ BA.

íesss tm

wo.

8ÍTIO — ôtíma **d* c| ¦ qta.,
copa-cozinha, llvlrn c| 41 tnt,
lareira; g| varanda, viate mara»
vllhoaa, altitude 800 m cua da
catelro c| 3 qta., etc., lua da
Llght estabulo», galinheiro*, a
galplo etc. Charrete • animal*
de aela. Vendo, troco por apto;
Zona,Sul ou arretído. Tela.i ,t
42-2898 e 48-7621. ALMIR. i*
CRECIl.SOe. 1913*1300

toftw^

1942 1500 9? "?• crs, novos, a comb. Copacabana, 605, sala 1004.
IMOB. LUIZ BABO — Tel. - Tel.; 36-5565.
zMfci
32-0861 — CRECI 466.
— Copac. ind. • mob.
¦
13513 2700 QUARTO
um ap., de luxo 0/ tel à mica
ou casa), idôneo c/ ou s/
VILA ISABEL — Sobrado çfies. Trat. Rua Toneleros,refei836
¦-.!,
1946 8
grande: Vaslo — Tipo apto. ap. 402.
'—
Vendeje pi 35 m., c| 50%
Copacabana—• Alugo
.
LEME
em 3 anos. Ver
1"
. ,_ domingo
à R. apartamento c/dols quarto», c/

sinái
( pregada. Apenas 4 unidades
AV* COPACABANA. Vendo vttao'l!icrl;i5|rnfl;
saMò, .18. meses. Sr. Darcy ..
andar. Pilotis. Garagem. APARTAMENTOS próximo
em edf. novo Je alto luxo, «-35^. CRECI; 847.;,
.^«•«Ô por
exoraravamente comercial es.
Poucas unidades. Estudamos &,*,-*;*$r,07°e S?-.^*stetoêular sala c| saleta, sala
banh. c| box, kltch. Inf. ORriamente, até 22 lioràs.
Ven- atençaoi vendo apto, de frenBIPLAN — 22V0922, 534837.
'
7Ò0 das:
....
te Av. Ataulfo de Paiva
apto.
CRECI J-218.
19134 20» tfffl&ttisikk;
'KaU 338
;» salas
'COMPRO
..'•-,,''.-. W^Còtr*6stb de
¦ . ¦•
SALAS VAZIAS OU
banh.,**Tcopa,
cozin» m DAninDirUM ótimo, quarto,
área e '.NCr|.'.
dep. de empregada.
BEM ALUGADAS ! <—:' Centro COPACABANA *-**,
PUUUnlwlla •;nha,
Ob JULIU
'*T'W
Nas
-.„..:
Vendem.
.
..]
chavea
:.;•;•
15.000.00, o
mt Zona SuL , S7-9014 — TITO »e aptos
-LIVIO, eng. —•.'
novos e prontos na. (CRECI 95) Av<.....
63,do financiado em forma de
22-9100. , Av.
Rio Brnnro
.,<,„,-,.,ivrBtar. Tel.:,26-0281
T»T.. ,«-,0, ou
„„
HIO Branco, 1341506. CRECI ra entrega imerfiata, .cora vv.r.cv.1 yj). w. mo r-ranco, aluguel.''Tratar
«penas NCr$ 14J!00,00'dè eh- 156, s| 801. T< i 52-8774, 46-7603 com Anita Gelbert. Ver
1.099. - Compra e V. Imóveis.
-,,,
¦
no
local
13
às
17
das
8860
hs.
Raro
200 tradaeoMldosemnenhmna 22-2793,32-381 e 52-7494.
.v .¦.-,.¦¦¦ .-.
.-'•-.:
'; '
negócio, :v
61921500
SALA de Írente c/ garage 77rn2. eorreçao monetária. Sala •
57975 700
Vendo NCrf 70 mil. R. Repúbll- 4to. separado, mais 1 qto. re.
Cá do Líbano. Sr. Drjcy. 27-3549 .•rort-fel Jserye.pl 2.»
qto.),
«** CRECT 847.
21048 200
,

Zifl ns..

MARICÁ — Praia — V«nde-M
o* -nelhor** lote»; vlata pano
oceano • a lagoa d* Maricá a
partir d* NCtf MM. preatK"*»
d* NCrf 10.00. Inf». Eudes Imôvela. Av. Almirante Barroto, 71
•I 305. tel.: 32-1477. —' CRECI

VENDE-SE edifício com 8 «par»
tamento» ainda nto habitado*
na Rua Apurinl» 148, próximo
Madureira —. Preço global
—
de
LARANJEIRAS
Aluga-se np.
ALUGA-SE grande loja, «•rv*.tfr»ntt*;i'8 qto»., sala, arm.'''emb..,. NCrS 200.000,00. T. 42.7788 OU
37-7773.
20108 2»
•ÍSSf
*Tn£*
par» qualr"- ~
^¦.•C**-li25f^*Tfl-r Laranjeira»; 310 ap
o. íôrsa.-•
—
_ a-a^iAtotif/t»/601 - 52.8394 - ....
Trattr-á
sende ri.i.cT1»-Aí;
Carlos Sampaio,
106 e/o t>"0*í'.
1926 16
¦
"'
"
li'98»:.*li*
prietário, ls*";

ALUGA-SE — Av. N. S. Copacabana n.° 250, o .apto. 801, com
ã',*.'èw.SSi'-i»--^-e-j'^~i^-**,tíi--sala, 4 quartos, 2 banheiros e
*¦
»»l»e—dependências.
Cõnífrapo'm" «T-"
^i*^wt!ffibém
IMOB.
; itfilru,
LÜ1Z BABO — Tel.: COPACABANA — Prontos
xo, 1 apto. por andar. Tratar na
de dia: 32-0861 — CRECI.
Atenção! Financiamento
DUVIVIER
ALTO NEGOCIO — Linda vis- ADMINISTRADORA
Rua Álvaro Alvim n.» 31 —
Ver qualquer hora. ' ." r -. H
ta, sala;-2 qts., dep. compl. si S.A.
andar.
8,°
:y:JyriFS- z-^r-z 19141 400 em 10 anos.' Ruá Maestro LEBLON
8873 8
pilotis, garagem, 87 m2. Vise.
1500 Sta.
Francisco Braga; 181. Ven.Isabel, obra revest. 10 mil, ALUGAM-SE aptos, por tempo*
-«agnífico^aiwrta
rada curta ou longa, temo» de-Sfi-.-ir^WPí.^.MW.
y»*»^-**»-*-w¦*-*>.**--*K(**^ »*^,Na'»»Í-\-'f *
' Freitas. Tel
ffif^fA^Stmm mentos
*w—
^^itew- com excelente sala
62.3445. ^V'
9731 2700
27CK._ zenas do Leme ao Posto e, todos
.empr., garage. .Construção' Cor. i- .
tamanhos,
*»*«»v/<3, alguns
•-—
«í^uíi© ,4.7
». TV o
,c/ ti*.
_-«-•
1655 in2» novo. •*¦—¦ —¦¦•.¦¦¦¦ .->.,..
deiro Guerra., 70% em 10 Anos living .a2; ou 3<*% f.a .líEBLOÍí•
IMOrtt.tApi • BASIÓt{mo?i quar- vista espetacular,
salão e| 60 VILA ISABEL _ Rua Teodo.earairem.
,Corr. Monetária.^ Ver de 2.» a
ES^SSSStt
Ribeiro"
8.a de 16 às 18 horas Sábados e tos, 2 banheiros Víais em z^-i,&. c\ armários, 2 W- roda SUva, nA 671, 67UAe
"sH-\m, ""'K^'M
""'
«-- íoJaT
•-- üm'•¦
Domlntfqa de 9 ás 18 hs. Inf. de côr, azulejados até ao teto,
673.
Wsobrado"
r7M2i4368"8
JDm*
f» ^.(Copa.
10 às 15. hs...22-6726.42-7829 Elias ..»,:.»iAi'i..u. __..' S»
*»«pna «m. cores,
•fllcHara
dep. comp, *«»
tirande,
e prédio re.
ÇRBCI 542;
13514 400 çopo-cozinha também «u-e-Srafem.Preco'175.000 em sidenoial (vaslo)
cl terreno ALUGAM-SE aptos mobília.APARTAMENTO vazio. Praia lejada, area
de serviço; 18 meses cj 50% à viste, VI. enorme de.grande,
9ms % 88 ms — dos p/ temporada longa ou
.BÇtatogo, Ed.,Clne ópera, 5.0 and.
«J*?»
M-^H—
CRECI
438.
Vendem,
urgente, tudo, p| curta. Adm. BOLÍVAR. Av.
quarto e banheiro de em*

. to< 496» api 203. Frente, 2 qts.

ATENÇÃO! Sitio. Troco por ca¦a. Sitio d* alto luxo com caia
am «atilo Inglêa em Quebra.
rraacoa oom •"O.OOOird, oom 7
quarto», 3 talões, salio de Jogo
oom bilhar
e alnuòa, plaolna,
'•mina,
árvores frutífera», 3 ca.
•aa de caaelro etc. Troco por
caia e o reatante do paaamento
pod»*e combinar também com
automóvela
e
apartamento».
Tratar- tala.: *&02tu ou 48.7803.
Com ANITA GELBERT. - CRE

3900

?p#B^RTAMENTQS
fiiiPODE ÊA3AS

àptO. duplex, 8.» and. r. ai- L0XASESÇRIT6RI0S

Dr- D»v1*. AV. Rio Branco wt™**»e Cócrhane. 3 sls., 3 qts.,
"
. n.?, 156 t] 1211. Tel: 4849S7
b&nh- <*ep- mal» ri/ terra.
48J967 5?z;-salão,
banh.,. garage — Ven»
e 22-3487..
21028^1300 co,
do NCrt 170 mira- comb. Sr.
APARTAMENTO,''8^* -prid;,. fun- Darcy, 27-3549. CRECI 547.
COPACABANA -i ¦ Vendo • Mia; dps..,R. Visconde,Pirlfe, qt. *.*.
¦
4\% ÉJSJjIsãffi
¦*£«§ -**r -*'*r*. ü^j^-':
21048 2500
coz., banho., perto da .praia, la, jjequena coz.,. bànhT—' Vendo
'
3to.
e frente, entrega
14
meses
em
TIJUCA
NCtí'
30
mil,
sinal
Vende-se
18.
ap. de fwn.
13
— Sinal fi.OOO, 'prestaç6es dè 100 . meses.Br..Darcy, 27-3549.Saldo
CRECIs; te c/ salão, 2 quartos'e dep. emb/ lnterm. H; AGUIAR. México, .,5*7...¦...¦..¦;.•¦¦. . .¦¦., ,,..«03T. 1300 pregada. Rua Félix da Cunhe,
74/802 — Tel,.224910.
CRECI.710.,
202. Chaves c/ zelador.
'...:-.".
}24..ap,
.18530.' 700 APARTAMENTOS de 300 a 12
mú 'à vista e saldo" Já finan.
Ar-r -A
,'
400
na
mi
ciado
da
Caixa EconOmlca. Tratar
quadra
praia..
POSTO 6 — Vendo apt. sala,
•'•'',
*NCr$3 TambémjJnplex é coberturas. México,
158, s/ 311. r.'21038
'...¦'¦'.'
qts.;'dep, emp., ,S,« arldàr.
25*H)
65, c/ 30. Saldo'3 anos."BAR- M. AlvaSentfá, 27-1807 è ...
BOSA. CRECI 401.¦> Tel.: 22-4073. 57-3649^-'CRECI
1395.;
','.-'''-'-'—
ATENÇÃO
PROPRIETA-:
'
.'.-•'.:: ;-^ 19148 ,-700, :V"
11968 1300
HÍfaílMMflfcAtfMçAnLSftá -lÉtofflfiíf '-ãtt mmmmmmmmmmmw^Êmmtmmmm^^^mm.4Z
'IPANEMA — Vendo Apt; sala 3 RIOS—Zona Norte e outros
A\> AILANIILA
ATI íklTíf-A* ;:—--¦ nt...
¦yfiír--»! BHHHpMlBKl-lÉIJBhaíidilÉ^ '%* ^;:' I AY.
POSTO qtos., demais depd; Entrada In. bairros. Precisamos comprar
Pi clientes aps., casa e ter*
•SSSl?*2,t*Ji''YSi-*W
6.. ¦Vendemos
.apartamentos
' -j farme
¦
Amoedo n. i-X^Hf
de^^
112 apt. 8. renos (mesmo' alugados) —
Iil
m.
j.
de sala 11 2 quartos, depen13523.1300 Condições a combinar. Aten.
apartamento n»vo-R. Real dências de empYeqarJa e aa COBERTURA na Vieira Son. demos a domicilio s| comproCENTRO
100 Gran-teju,?.»,
and. lateral. 2 qts... raaem Sinnl rie KlCrS "'i' to. Tenho à venda as duas misso. Antônio Nonato Vlel.
co»í5b**h.. *»%.
Vendo NCra..-^^^.*,,W.a*?.'-,7.T^5'
?ép. saído
jL,
M. Alvarenga — ra ês Cia. 25 anos de tradição.
fo.mu*
«mal
comb. 4.000,00 e mensalidades de • melhores.
J tala» no Saara — NOvo Sr r,„w m^a ™~ m
27-1807. e, 57,3649. — CRECI Ê? «ta^ Quitanda, 20, sala
..^jmmmliiZfr.MwWmWK
rlJWfe..-.;.-*- v-'-M966 1800 'tiwwrmmU&Gtttm^&fcr':.
.\mj4,'tt*;**M»JM),rJB. Rep. dp LI- •epTAKWO.
zfè -r Atençío.2.1047;Lauro ^j^^^^^j^
Rua Francisco Otaviano, 11,
á •.;¦":
vtoo. 25, mil em » meaes. —
; 20273 2800
esauina
de
Av.
Atlântica.
33874 ií TITO IJVIO, eng.» TIJUCA — Resid. pronto
32.9100. CRBCI 1.099. Compra banh. deps. Ver local dia todo.
•iV» iunovehl., ^ 8865 100
LARANJEIRAS
T400 entr. Rua D. Maria n.° 23, de
3 qta., etc., precisando de
QUER COMPRAR on vender 1 .'y ' ••'.-'- '¦¦v'iim:4èo.
obra. Vende-se p(> 45 m. —
soa pnprtedad* centro, balr•f-J-rjERAL.
AGÊNCIA
SSo Qe-.
DE «õ. IMOB. LUIZ BABO — Alm.
roa, aoer colocar garantia* BÒTAPÒ^V,Aten-jfio,
127 ap,: 808-B, qt. si. coz.
VEIS vende 6t apt. 2 gds. Qt«s Bar., 90, 5.°— CRECI 466.
kTUlufí LTDA
!
reak hipotoeasr Procure cor. : mente;
banh; vario, ííeritè. BRILHANTE
Cristóvão Barcelos 121. Faz.se permuta,
_,
Rua
retor de imóveis S. R08EIXI ;i£.«>-5187.'e 17-6809 .— LEO — Av. Barão
de Tefé, 7 — S^ÊH^^Ê^-^íiSSií CHE~ Mm Pio X.-78, sal» 1115, CRECI:,243y.:,.:., .¦¦• Í1261.400
19140 2500
3;° andar.Tels:"4^-3959 v9m-~ Ég "°°
da* 8,30 is 11 e das 13,30 as ;
¦--."8io
BOTAFOGO
RmoAt. <?uCér1Q^-sa.
Clemen. 23-8676. Creci 30.
.18 horas. CRECI- C-86. :
í

ZONA-VERANEIO

CONHEÇA, o valor da' sau imo.
•vel, anua de vendido, B. LAGO
IMÓVEIS — - «pertencia* eêrca
' _..
COMPRA E VENDA
d* 30 anoe. -• o avalia
Oàua, mediante «uionaacáo
3800 DE PRIDIOS 1 TER.
cx«a,de vanda. PrédlQM-terSt ^^FAZENDAS

TIJUCA
2500
ciai de i-aitái acabamento pri.'.
moroso, t*i
IPANEMA
1300
AMã«.N(
VlmJJtVTiM f-J» UMD0R DO!»*
A^EN^qi Raro^neg6giói'l;$*n. toáp*1"
¦«iga. «dmlhlaBt avalia •
:-traflj|-e si.udo fatMMOjt em
l-V.,'tó»Ttórnajit0.1La- • "SiA à,„?^-S?râSílS'*%? . incorpora.
Certa !çte^».*ne*-»f.
perltn-ia. TcUk.Sa*'** 4347^.
nctirla. Ver dl Cs dos \!rPANEMA
"^4
Rio 32.1483 — CRECI. 380 ERJ.
9 .às 20 ho>as ria Av. Prlnce.
^' ^SmmTfiS. ¦-".•'f*rt~'":'--*3'.V-,r
M076.3500
sa lsabel,:300 léjã "C" e tra. l»! ^^&^í
'-¦
ter na Rna do OuvWór, 130,
¦''
''
-"Yll'
y.-:-y .;!£*. $& «^X* i i"f"
O tAto_^***^r!ry*!^^
.»° »*id.'-y^iv3B'»Mtf,r.;..7 j&jg^.:.;icM^'MT.
"".?'
*gcg'A
,

filianciado. Ver nn- lni<»
'<'5&1677;--*-'ÇHSPÍ'-i5ft;', .
.Prudente* Moraes, J^r tels. 26-0281 ou .46-7603 com
..'¦¦ ¦y-hr*):hy<,jtlMMW. CASA. Rua «rvlliSAfãiTi
í?al».. Anlt* Gelbert. CRECI'7Í3.*
Vftínaoí,.H«o
ATENÇÃO — Copacabana e -iSona ',í,^.i;iCOftt;-bfmh'!vdw.,^l«**)'-- r^'' ':' - ¦ -.-> 18312.' 8S00
;c^'o^«fea,é^;^^
4 qts.
*>'3- garagem.*
wragem. Entrada sopoteca ou retrovenda do Tfi«i cy7V-3S48^cS*flcr «47° ou
molll Nao precisa ter 'e»crto','.™ .¦"r*vT* .TÇR^-.fV,'
•<n« ¦¦***!. -clal de luxo. Neg. úrgehtá,:Tf?l.
*sí4«40
»"»•¦•-*»
.
ra definitiva. Quantias acima d* _^
.84^840. ARfe-nDES,
,;.:,
NO^ME^ORPONTOdtet-íbalr- CatECI 744.
5 mu^oeaS SçWrtor,--a^a>;1*/In.
7268 2500
dlaperuávcl trazer documentação - ro temoa. ap. para pronta entredo. imóvel. Tratar à Rua das . «a «/ 2 salõe», 3 e 4 q.,.2,banh. TIJUCA - Vdo. casa vazia,
(Marreca». n.«, 39' saia 301, com , sociais, 2 q.V a*úp>'. acab. aàper pio terreno C/.700 m3, frente,amAMÉRICO. Tel. 32-43â7 da» 12 ás luxo, fáeJUte pajSméBtte R.Õpru- metros. De 12 Ls 16h. Tel.: 18
..
18hí..Cómora, venda, e' hipote- dtnte de Mor«l« n? 1304 — Tel. g8-2M«. •.:¦¦¦¦ . , "3^41-í.2500
'Ca
i
22-6764,
de-imfi-reis. CRECI
1493
'...•69»B^70C«:
qntCI¦ i-o»,.
" '
!:'V.:..
-*
;¦-...=.. ;¦-..
\
\vW
«49 13ÒÒ
BONFIM, 493-^802 -COPACABANA— VenclQ 'CMÃTittfzWWWAlJtZ'- ;ÇQNDÊ
APvc/ 3
saleta,
coz,
Mto, vailo, quarto, sala, ep. GOA — VendemoY Entrega banh. dep.qta,,emp; gr. aala,
var. vaz.
, and» pequena, banheiro — ;;imedtotov|.úrttl^^;T-ttto-. EodS»sfr vlsto n°.« -ta» M 4» 16n.
Pintado e sinteco novo. Tra- tro quartoa e dependências. 42-2294. CREa AL
4ÍT- BAUrdaaltàsíflhs, iR.Do. 750 m2 de coDstrnc&o; Toda RATA.
8658 2500
ftrijh,-Of, Wh. em

eanw

, .-;',.¦'

AREA a.OOOmS - Mafniffc» aitio dentro de PetrópoUa. vando,
facilito ou troco por imovela aa
GB, boa sede, árvorts <rutu*ãraa,
igua naacente, lua e ferça, eatibulog, etc. Baaa de preço 08 ml.
lha** de cruteroa. Tratar oom "8.
VIEIRA". Tal. 33-433T daa U àa
IS ha. Compra, venda-*, hipoteca
de iméveli t- CRECI nAUSD-.
•W...IIII.IH..

3M0

APTO. VAZIO - T»ref4polii • Vçido conjugado grande — mo.
1 NUaflo x- tambím troco por
Imóvel na OB. Bate 13 mllhfea
"Jfi i.".
r com "S. VIEIRA". Tel.: 33-4337,
da*
12 ia 18 hs. CRECI 149».
3500

de
11971 «0» construcüo na Rua Oman, 81 a

. Itafc e| I «ita., salio, dep*. •
. nrage, lnzo, X p| andar,
frente, vaslo. Todo a óleo •
sinteko. Sbul a Oomb., aaldo
S anos. Chave* cl encarrega4». TraUr SWOOÔ — 57.2508.
CRECT 168. 9183» 760
C<MW0A«WrA ~* Brtèlen.
fe wbertMa, nova e pronta.
e| vista panorâmica, para en•rega Imediato. Com aala e
quarto
's£& separado, banh. compl.
S
^••-•^•y***-*!1* °P«-

TlRfESôPOLIS

fundos por NCrf 1.600,00 na
Rua Ferreira de Andrade, 174 —
T, 42-7786 ou 37-7773. 19104 29
'AGtNCIA
FEDERAL DE IMó.
.-P^.aluía...At^Wj|#.,.J..Qts. .Sala,
banh. coz. ar. serv. Av. Jòüò''
Ribeiro 623, a partir de NCr» .
240. Prédio novo,-1.» habit. ..
524211, CREa 781. «50 29

Mudanças
Mudanças PEREIRA
Pessoal habilitado, mudanças
locais e estaduais. Prego» módlco». Aproveite mudar domingo»
• torihdòs. CrvsmínU; «rc coro.
promisso. Escritório: Rua Real
Grandeza, 358 c/ 3. Tel. 484849.
Qualquer hora. 24557 18

VENDAS DIVERSAS
COMPRO i»':Máquinas de
escrever e somar em qualestado, gravadores,'rá.
3uer
I«» jJkÇk ,XOU ¦*. domicilio.
.TeJ.-gfH74.UvJ' 11957 89
VESTIDOS USADOS, saiu,
blusas e ronpss de homem.
Compro a, domicilio — Telef.
22-8950.-'...Vi;.-•< 11962 89
-*<E
DISCOS LP-,
LIVROS --Cornpn» (usados) «Lps", bi.
bliotecu, TV, acordeão, miq.
cserever, vlfc portátil, u. t.
4MSI2 — Sí.SüOAr .
'.¦¦¦-¦»¦¦'.- 2-OM «9
VENDO — gofi-cáma NCr» 80,00
marfim — 4 porSiarda-roupa
S. j-v HCt$'l»M,- escrivaninha

LIVROS -

COMPRO revistas

publicações oficiais dooumen.
tos, gravuras em biblioteca» •
avulsos moedas, medalhas, >
57.6269.
6981 89

ATENÇÃO —A firma G.
Lamêgo Moedas compra è
vende moedas antigas. Rua
da Alfândega, Hl-A, sala
202 — Fone: 43-1945.
6905 89

MOEDAS — Cédulas — Medalha» — Comenda» — Prataria»
- Marfins e quadros, compro,
permuto e oriento, (p) colecSo).
Rua Aires Saldanha, 36, apto.
Ü03. tel. 66-4867. UEIRAJARA.
1897 89
.
COMPRO ANTIGÜIDADES —
Objetos de arte pratarias porce— NCrS 60,00. General Belegsl- lana»
cristais moedas medalha»
de,' 104
c/
».
comendas
7281
selos quadros marfins
89
"
J
retc. B0-33S2. 8644 89
COMPRO — Antigüidades, obje.
tos, adorno, pratarias, cristais, COMPRO — Moedas, selos
moedas, tapetes, marfins, qua- e cédulas para coleção —
qto,-porcelanas, bronze. 57-6260. Rua Toneleros, 152.
17190 89

HIPOTECAS E DINH.Á
ACIMA de NCr| 1.000,00 empresto sêbre hipoteca de prédios
e aps. Av. Pres. Varga», n." 290,
»/ 918. Tel. 23-3870. C22 92

EMPRESTAMOS de 10 a 300
milhões sob hipoteca ou rc
trovenda de Imóveis. Gua.
nabara e adjacências. As
melhores condições e taxas.
Adiantamos para certidões.
Solução rápida. Av. 13 de
Mato n.* 23-7.0 andar, sala
713 —Tel.: 32J102.
13518 92
__^

DINHEIRO — Compro promlssôrias ou recibos, vinculados á
venda de imóveis na GB, ou
promissórias referentes a venda
de casas comerciais. Solução ra>
plda. Av. Rio Branco 103, cala
601 — Tel.: 22-5671.
10137 92

DINHEIRO PARADO nlo
rende. Colocamos sra dlnheL
ro sob garantia de promissorias vinculadas à venda de
imóveis. O Imóvel responde
pelo seu capital. Renda men.
sal. O maior rendimento e
total segurança. Aplicamos
qualquer quantia a partir de
NCrS 1.000,00. O mais antigo
escritório da Gnnabara. Rua

ATENÇÃO.— Dinheiro — Vendeu seu prédio, terreno ou apartamento a prazo? Tem prestaGÁVEA
çfies a receber? Compramos 10
prestações a vista, eu si posslvel todo o crédito. Negócio na ' Alcindo Guanabara n.* 24 —
RUA MARQUÊS DE SAO ViCEN- mesmo dia. NSo cobramos co- 7.0 andar si 713. Tel. 32.8897.
TE N.o 256 — Aluga-le em la. missões. Tratar Av. Rio Bran
13519 92
locaçío, o apto. 106, com sala, co 39, 189 and. s/ 1.804. Trazer
2 quartos o dejwndê-rclas. Alu- documentos. 8655 92
guel NCr| 700,00. Tratar ADMINISTRADQRA DUVIVIER S.A.
Possui prédio ou apart** na GB?
Rua Álvaro Alvlm, o.* 31 — 8."
Precisa de dinheiro? Faça uma
andar.
, '8870 11
hipoteca ou retrovenda do mea*
mo!!! Soluçio rápida. Nlo pre.
cl.se ter escritura definitiva. Indispensável trazer documentos do
IPANEMA
12 ftomlasóru-s, duplicatas, che. Imóvel. Tratar à Rua- das Marretel. 22-4337
qu»s, vale» «tudo que represen- cas no 29, sala 301
te valor, Cobrança riplda, llqul. das 12 is 18 hs. com Américo.
daçio imediata, sem despesas Inl- Compra, venda e hipoteca da
ALUGA-SE quarto para moça — dais. Rua Alcindo Guanabara. 24, imóveis. CRECI n? 1493.
T«l.. 47-1*773. 1945 13 S/ 1008, fone 22-3639.
699» 82
19078 92
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EMPREGOS DIVERSOS
VENDEDOR DE SERVIÇOS —
Casa especializada
em conserto,
'
conservação manutenção, alu. guel e venda de coiidicionado.es
de. ar,
elemento capa-''
¦citado déprocura
preferência que cohheça o ramo, Ordn. e comissões.
Marcar entrevista pelo Tel.: ...
38-7839. Sr. Moraes.
6180 50

"EMPR.

DOMÉSTICOS

Vendedores

52
53

'TTr-M-1, ru

•

[

-

f -

Para obras de vulto necessitamos vários mes-;
Ires com experiência mínima de 5 anos comprovados na construção de grandes edifícios, indispensável apresentar boas referências profissionais

& Adínlte-«e de cabarlto In"tcrnaclôhal
pata casa ¦ de
alto tratamento; poderá
eventualmente, ter, aparta.mérito para' seus familiares.
Cartas para a portaria do
Joroil «ob n.»' 21631, com
detalhes pessoais, referências e ordenado desejado. ..
21031 5T

MODAS E BORDADOS

87

GRAVADORES — "Translstomar" — Consertos em 24 horas.
Garantia, Orçamentos na hora e
grátis. Travessa Ouvidor, 4 í —
Fone: 42-0848;. 21041 60

INGLfiS, ALEMÃO, FRANCÊS-.
Preparos intensivos e práticos,
com métodos audiovisuais ' em
le 2 meses. Viagens, empregos,
bolsas colegiais. Curso Rbosc*»
velt. Sen, Dantas, 117, gr. 935,RÁDIOS DE PILHAS — Conser-, ou Copacabana, tel.:' 52-9649.
.
tos em geral, com garantia e ra"Transistomar" — Orça-,
9736 87
pidez.
mentos na hora e grátis. Travessa do Ouvidor, 4 — Fone: AUTO ESCOLA ATLÂNTICA —
42-0848. (Abrimos ces, sábados). Aprenda'dirigir Volks, sem m*21042 60 tricula, 7,00 aula, Diurno, not.,
e dom, Ap.,.domicilio zona sul,
—
Consertos centro,
TVs PORTÁTEIS
Tijuca e adjacências,'11107
com garantia "Transistomar" —, Fone: 37t-097; '
87
Travessa do Ouvidor, 4 — Fone:
.
42-0848. Orçamento grátis.
—
MANICURE
Pedlcure em 1»
21040 60
aulas prontas todo curso NCrf'
"Translsto- 40 — Av. Copacabana' 945 apto,'
VITROLINHAS «T
mar:* — Consertos em 24'horas. «H» 36-7724. -1947
grátis e
Garantia. Orçamentos
na hora. Travessa do Ouvidor, 4
— Fone: 42-0848. 21039. 60

Matemática % Física
Descritiva' ^'

TV - CONSERTO
MENA-TV

'

' ZONA SUL
Atê 21 hs.
Na hora o no local
Especialistas em todas as
marcas.
Autorizado TELEFUNKEN

27-1495

IMO ALEMÃO
—

-

Imagem —
TV — 46-8-55
NCrt 8,50. Som — NCr$ 6,80. T6tias as marcas. Das 7 às 22 horas.
7205 60

GELADEIRAS

ACHAD. E PERDIDOS 61
___TRAVI01T.se'- cartão incri-,
Exp.
ção' 17569800 ELO Cia.
' 9724 61
,Ltda. .
s
.
PB-RDEU-SE uma carteira da
Ordem dos Músicos n.° 2431.
Gratifica-se, Responder para Cste anúncio,.9730. -',
8730 61

59

— 00,<j0
PINTURA GELADEIRA
técnico alemão geladeiras, moveis de aço, máq. de lavar e
móveis de madeira a domlcllio. 30-0819. Sr. GEORGES.

MAQ. EM GERAL

78

MAQUINA REGISTRADORA
NATIONAL — Vende-se períeita, mod. 1652 — BEY. manual
e elétrica. Tratar na Rua Dias
Feneira, n.° 45 — B.
86(19 78

A CASA• MILLAN PIANOS, na-,
cionais, estrángtiros, cauda apt.
e / armário, a longo prazo sem
juros, 10, anos de garantia. Ouvldòr, 430 2.» and. lojas 218 e
-'¦: --,
16304 75
',221.
VI
'¦'-.¦•¦¦:•
,

Compro 1 Piano
A VISTA y Tel. —52-758»
Em
estado
Urgente
qualquer
•j/f. . '¦
.
t '
;¦

'•

6989

75

,—:

Compro Piano
USADO — 25-6-34
Mesmo precisando reparos. Resolvo rápido. A vlsta.
21052 75

_D_i2_^I

ATENÇÃO — Técnico alemão
conserta geladeira, motor automátlco, relay, carga de gás, serviço garantido. Atende a domicilio. Tel. 32-1070. JOSÉ SEYER.
Trav. das Escadinhas de Sta. Teresa, 16, apto. 101. 2.532 59

â
m*

ÍPARA ANUNC
NO

TELEFONE

86

TELEFONE, pago adiantado, ..
2.000, por 32-4252 — 23-2527 .—
Urgente. Tratar 23-9586, até 17
86
hrs.
9739
COMPRO urgente tel. 32 ou 52
particular, pago à vista tratar
86
tel. 45-4885. 1948

TELEFONES
22, 23, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47,
48. 49, 52, 54, 56, 57, 58. Vendo e
cr...-pro todas estas linhas pelo*
ir elhores preços. Consulte -PAU1.0 ROBERTO — Rua da Coni-elçáo, 105, 179 andar, sala 1.707
— Tel. 23-22(10 — esquina Presldente Vargas. 8667 86

Correio da Manhã
BASTA TELÉFÒN
52-6156*

.

42-8323

¦

J

¦¦!

-
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onde está O Monumento ao
Cristo Redentor, desde 1931.

..-•

Reuniões espiritas,.

".):-.

Brasil,
tia da EMM.
9.050, onde _5o prestadas outrás Informações.^
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Branca, São Paulo, a VII Fei.
ra: Nacicnal: de'¦¦'.. Aalaais, Som
2.018 exemplares entt>_ bovi.
nos, suínos, ovinos e'' caprl»
!__*.,_,'o maior-óertarcé na..
y'7y;'':':'.'
quela- cidade.

•10.** ..distritos, recebiní
seus
. pagamentos, hoje, pelo Bane»
- de Crédito'Mercantil.' A informaç.o é da Secretaria, da
ABC á imprensa.
» ¦ ¦ '1 '^'-, V".-' - '

Max Fléiuss: IÓÒ.0

..;-. -s.
-1" ..:¦ ¦.- ,., Telefones úrtei|
f
O centenário de nascimento
- - O sr. Agadir TOrres fás pi-;
., dõ praUsaor Max Fleius» « ;,
¦í(_oe.n.
¦ _uíít-l_UaR08i^_ai
comemorado a partir de boje,
3c_ir_, ii_j_, àa ãú horas, co
'';^t*.dla
:dlo);;a'22-5661
21, na _e,|o!;_l'JB- .
(proteção e salcom palestra do prof. Artur ..-¦
Solar Bezerra .de Meneres,
formações do DASP,' andar
vamento); CORPO MARiTOai.
o
César,
Ferreira
Reis,
sobra
Campo de Slo Cristóváo, 4P2,
Fazenda,
Palácio
da
'
térreo do
DE' SALVAMENTO: at-Otto a
tpma Max Fleius», Histolriasibre O grSo de mostarda.' Na
inscrições no . concurso para
26-05Í2; mSTiTUTO PASTEUR
dor.
Quarta-feira
próxima;
Tenda Èsplriu da'Caridade,
Riédloo pueri cultor do Minis té.
'i
'
sobre Max FIsiuss, Professor.
(vacinasío ant>»_ál)lea) .,;..,
-tua dós Inválidos, 302, fala,
'*-__--;'
rio'' da Saúde. Provas', in^f-tai
falará o prof. Ildefonso Masca- '
Pflrto _7i_i_li HOSPI.
noite, o sr. Artur da Silva
especializadas (seçSo I, U e
V.',
renhas da Silva. Dia 1«. •_•
TAIS - Barata méiot 'citaAr a* j o saibre trmsrúitsfo
habilitação
e
de
(Portu.
IH)
cerrando as comemorações, a ; "«-si»;e ¦t»tisáh:> Carloa
oculta do pensamento. O sr«Dali.
guês) do concurso
¦-. tây Áaromütica,
'Ministério para
.prof.'Pedro Calmem fará con»
Flávio'Pereira é o orador dá
gas, MH
da Man»
' "¦
neador do
¦fertaçia.
.'
__.706O:
Exercito.
''
54-S147: Ma.
noite dé hoje no Grêmio Ssnha serio realizadas domingorinna. 23-1715; Policia Militar,
: fpirita. Ànipr , e i,u«,. -tiia ivl»
e dia 13 próximos, sh. na Es.
32-3137; Getílip VaJ#M,
. nherna, 19, Rocha Miranda, cora
cola de Serviço Público do
> ' 30-2121; "4ljucá),^i_iftp,Lourenço - Jorge (Bar.
o tema Mcdiunld-de. A.Escola
andar do Palácio ' -*r £->: -.
DASP, 7.»
.."rá:
da
de Evangelho (para-crianças!
Até'
sábado"'
aèrSó
recebidas'',
Domingo prõxlda Fazenda.
(og|
do Solar Bezerra de Menezes'
Inscrições para o curso lnten« 99-0-52; M.: Viliaboím. :Paque.
mo, íh, no Liceu de Artes •'.
'Silva, • slvo do instituto
Miguel
té
reúne-se, às líí horas,-hoJeí «ob
21;
Couto, 47-2131;
Vllla-Lõbos,
Ofícios, Rua Frederico
destinado a suprir a. exlgên- Pedro Olivério' kràíper (Pa. Maria Cec«M, Praça Onze, provas de' ba. "(^--i>ãra--,,TÍglstro
,';_ direção òa prof.»
'
dre Miguel). ÍNG ;4; Paulino
dè'prOT«biUtaçfio (Português a Mate.
;,' .
_lla Paiva. \
¦.«.';22;
sor de EdueaçSo Musical."'In.. O Banco do Estado,da Güamática) dos • concursos para
Pedro
'• "—.;¦ Warnecic, Gov; íl
-OriftaçB-s^na secretária
D, STC 21; Pinei (Hospital
nabara credita em conta, hoje,
auxiliar de serviços ' médicos a
':-v-i-___é4*i-*t-!elata.'
rtv,
Praia do Flamengo,
•¦;¦'
os vencimentos ido Ministério
'a-'-7n..',___. tér- _«^iá'tr}cp). as-s-ts^.7 Rocha
:'¦ _ il
77.?. », Faria,. CGR .31;; -Rocha Mala,
i .".
reo, entre .13
{¦,-. í_./
da Saúde — lote 4;' é Diretoria - 1
Promovido
Centro
de |
pelo
da Despesa Pública —: aposenafl-2__l: Sales Neto (Centro dè
Trafamento
' Beldrataç-o),
Intensivo do Hos.
48-1757 .,'*'. ^V...
jados do 7.» tiia ___,.•<7 M ,'¦
pitai dos Servidores do Eàtado
48-9397; Salgado Filho, 28-Ü.211
(HSE),'soba dlreçio dó dr. A..'
Elétricos paradòres da Cen
Bangu (BNG-^ 1073 ;^ lÓ?5);
Tuflk Sim1.0* inicia..., dia' 14,' :' trai dó- Brasil, hoje, de '9' «s 7 Cronistas' de. aviação da Un-, ;
Campo Grande- ^GGBfrr: 223/4)
do
Rio.
reúnem-se
em
prensa
o I-.Curso de Terapia Intensi*
destinados
a Deodoro, .
16h,
Santa Cruz (STC SS); fcterde
confraternização,,
.'
nSo ítario paradas' em Encan.- ;v:jantar.
. va. As aulas serSo ministradas
'amanhã.>
O dr. Valdemar Zusman favidores do Estado -'«-.SEJi*;..
'tido..'
,
.
2Íh,
na
.Churrascaria
'Ia
no auditório 1 do pentrò de E?Pes'" 12_t30min as lSb
hoje sftbre Pslcoterapía tm
ffl-íOÓO; Souza: /Afuiar (Ptjbn.
tudos,,»s »l_J0miri, até _ja 2Í,, SOmin, os do ramal da Para»' Barril-lSOi... A programação festó .Socorro), 22^121; -Vaidir.
grupo, às 8h30min, na Clinica.
com os flip Mjrauel Vè«ar», ; cátnbl'continuarão clrcuianao . tiva também homenageia dirlVisconde Silva. Bua Visconde
-'. gentes '.«' colaboradores : "da •¦ Franco, --_NG'-_9 i;87.» i_!AB.
¦;:Íil-^ài) JJapérl..:
'••'
- Silya, 104, Botafogo. A: pro(Busca e Salvamento), 2_-1414,
>-. ' :- iN. '¦' ¦ VASP. .-•¦ v' ' '
tino*'. -^b.r/Spbertò
ciiabo, l*-f ¦ ¦'..-'
52-0(61 e 22-0033. JUIZADO
gramáçSo é do Núcleo de Es¦--¦ í;
Marc|ano- de Carvalho, AdrelI- '-.'¦:_ £ -...¦
/.,:-¦
i
,,
.-.tudos de Neurofislologia ClinlDE MENORES, 42-7016,-82.916»
-rito Rios Gonçalves, José^Feld- '
-.';' ¦ ,.J."
Homens de Letras
ca ef Cibernttica.
''¦.-¦
. e 42-7718. POL1CU FEMININA.
'¦''
mann, Nunjo Finkel, Bento
'
¦
'
Nj_
42-2S5S, !PGI_Ka_lv;^pOO*v-AC0elb,oj W|eborg a Laun. Gon- ',. Ruas de Botafogo,. Honório ' '''"OB.--_s_rttore», Carlos' Aitaul,
- JoSó de Men»
BIA,
-3-4S17; POt-CU-MARf.
e
afio
Gurgel
Ajuda à criánéàí rf
çalves Bèreira- e. Fábio Morl..
- :.;^;.C',',' ni_o,^a-im do dl?p6r'd0''curso,.' ti (RJ) ficam sem êletriclaa. Adelino Magalhães, Carvalho TDtA, 43-0181 (cliegadaa e sai.
Guimarães é Agripino Grleco,
'¦";' í tíe, hoje, entre 5 e 17h, paira
das de navios)! POÚÒIÀ MI.
dr. Antônio, T^SláSto. -.
Em benefício
recebem diplomas de .ôclos^'jCanipàÚía
<que a Light possa fazer ser,"
LITAR, _!-37_9 (relações pú.
Nacional da Criança, amanha e
'tviço
.'Koiíolfários da'-'Sociedade'de
bllcas) e 42-0482 e 42-2414 •
de manutenção e .ant- . 'Homens,
nas quintas-feiras • seguinte.,
de; Letras dó'Brasil.,
distribuina
r_de
de
e
(patrulha, motorizadas); POpliaçSo
Jorualietas
^
V
J|_^
dias-10 e 17, entre ;Í7; e'Í8;ii_.
.
'reSo.jÁ^wlaçap:
Solenidade
sob
a presidência
Botafogo, :en-s-,;
LÍCIA PORTUÁRIA*, '«^Hàj
• ras, a prof.» Maria' Junqueira
'.-doyescritor;rOton-.í!ó-hj, ivojé...
tre" éh-Omin e -Th, ruas' Sam- ,
jjç; Tiir-ri ,dc», 196*»^ da, Asso»
POLlC_*,fBObOv_i_kÍA,f.....
Sohmidt falará -_>ító, o^-t-was
'
•16h_Ómln. tio', salão nobre ds"
ciação Gúanabarina de Impron30-9ÍW; èoLIC-A.' IM)
paio, Corrêa, Lacerda' de Al.
Os pais e a realidade, Por que
yiGI.
Escola
NacionalBela.-Ar-Realde
meida,
Gradeza, Vila.RIsa escoheu para patrono o ex_-VíCIA,"32-3_i|8, BADiÒPA.
¦ tes». O crlüeo literário üar^ a
.is jovens protsitdm'/;íi'p_;Í8 e
. ca, Dihlz Cordeiro, Aníbal
Juscelino'].
TRULttA
Xubite-.
presidente
.
S4-2020;
'
(Central),;
'. oração' de encet-_m_ntó
yiUios em diálogo. As três au'o
ds '
Reis e- -Pinheiro- Gulmar&ei»,
chek.íe,' cóiiip párahlnfo,
FALTA DÉ LUZ Óü FÒR.ÇA
silas' sel-âo realizadas nio .CEÀT'7
;^oiehidader.í^ei>ols> de receber
lionório
entra
e'17h,
Çufgel,'
cio-ftiniJádoibenemérito
e
da,
(rede urbana)-; 22-1800 .«...,
Flamengo, Pavilhão Japonês,
homenagens da SHLB pelo seu
ruas, Loreto do
Couto, Gasv80;?
AGI, Àfrwham líedlna; A dlno Parque do Flamengo. Inforaniversário, •.''tranlcorrer , 23-1800;/FALTA bE;GAB.'....
Adorno,
Belchior
Moreiplomação dos alunos do-inovo . par
28-8590 (emergência e á x}b)te>
mações e inscrições: 26-0481.
,_ ¦'
:'dia^l... 0- ,..'
Curso de Capacitação Jornal_- . ra, Martins. ¦ .''de Nanta%-, Por.;:
e'j28-_Ò0í; _^'TO_,jtt.126.;
Paulicéia, Uruamâ, tlca. será dia 5 de dezembro, *. clúncula,
TELEGRAMAS POR TELEFOLeocádlo
Figueiredo,
Laura'' Aeroespacial
ás 20 horas," nó auditório das
mu (bi_Tj;':_3._i_i...;,M---_i
.
BrandSo,
Serinhaém,
Guaracl,
-ReiOrganizações do
da Vor,
<re-lamaç_es); SERVIÇO ;.MI'is
¦OI Festival Féinlnino. d.Maruoca,
Mocajuba, Tapirol,
Rua--Rlachuelo.' Alunos forma., HóJe e amanhã;
18h,,pros.
LITAR (informações), 54-;342_ 1
.
Maubituba,
Abiuraná,
Mene.
Primavera será na-se-8; _ío Ca.
dos pela AGI. nos últimos oito
seguem as palestras, do proé «-«Bl-r *_í*_UÍSPOR_ES'•'—¦
rioca Esporte- Clube,, têrça-fiaanos,,, homenagearão os diolo.,! zes Brum,- Professor'José Al.
fessor
Luigi i Bróglió
sobre
e'lan-bãs para.Niterói
•
'
•
¦ra próxima, dia 8, a
Monteiro dà Silva, . Problemas, dd condti{_o' <-o„ (Barcas
."H'.' berto,
mandos» '¦¦''¦7.
partir rias
Paqueta, 81-.447 • 31-039.
s Cândido do Lago,
GuImarSes
21 horas. No programa, descalor nas Wcnicas' aero-espa-.:
(para transporte de automoRebelo,
Lorenzo
Fernandes,
file de moda e arte, com a
ciais. O diretor do
Instituto
vel): BF Central do Brasil,'..
Nefrologia
Pinheiro
Bltencourt,
Dom
Jo.
de Construções
participação da Academia de
Aeronáuticas
43-8033 e _3-40_0; Camiiihó Aése dè Sousa, BslSo Parente •
Artes Mascarenhas e' i Grupo
e do
Centro de
Pesquisas
reo Pfib do Açúcar. ,j6-p768j
A.
I
ReunlSo
dós
NefrologisPatrocínio; Estrada JoHoPau- : Aero-Espadals da UnlversidaChamante. As atividades se reCorcovado, 25-0016; DNER '..
tas. do Departamento de Medilo:
Caminho
Capinelra;
Ave.!.de
de
Roma,
ás
fala
terças-feiras.
no
salão nopetlrão
23-1108; DEPARTAMENTO DE
'
clna da Faculdade de Mediclra
nida das Bandeiras; Blo ioão
bre da Escola ' de Engenharia
TRANSITO, 22^370; Galèãó„V
da .nh/ersldade' Federal do
de: Merltl, entre
17h ruas k da tfFRJ.- ; .
Música de Bombeiros Rio de Janeiro será realizada Maranhão, Sergipe,6 e Paraíba,
30-4364; Í!F.l_-opoldina, 28-0Í.5Í
,|
«r-AÍ
.-¦'¦
•
dia 16, às 21 horas, no anfitsaRodoviária. Mariano Prócópió
Piauí, Bahia, Ceará, Pari, Ala.
'
'Sfio.' Bloco de Ramos
Domingo, is lOn-Omin, no
tro Francisco de Castro, ra
(ônibus interurbanos), 23-9113
goas, Goiás, São Pedro,
CEAT-Flamengo (Pavilhão Ja<t 43-8062; Rodoviária Novo Rio.
Santa Casa da Misericórdia do
João Batista,. Santo ! Antônio, \
O Btoeo 20 de .Ramos Tea.
Rio de Janeiro. Nó programa.
ponês), dar* concerto a BanVereador O. M.
(interestaduais), 23--6-S; Aerode' Medei.' •
lizaré
seu., promeiro - ensaio
da Sinfônica do Corpo de BomImpressões -do IV -Congresso
ros, "A", Hermójgen-s Fontes.
porto Santos Dumont, 83-5067;
o
carnaval de .989,' quinpara
beiros da Guanabara, sob' a....
Brarll-iro, de Nefrologia.
Maria Januária.e Volta GranTouring Oube do Brasü, ¦',-...
,ta-fèira, a partir!das,20h, na
géncia do cap. Othon Benverúde;
Travessas
43-6578; PREVISÃO DO TÉMJoaquim Ro.
sede social da Estrada-dó Ento da. Silva. À programação é
cha, Nogueira,
União e^CaPO (Serviço dó-Meteorologlaj,
genho-da Pedra. A nov'* ala
Marinha Mercante i bralf', .Estrada -_.__iiálíip_l'.de
do Centro dc Estudos e Ativí,81-2783 e 31-2712; FÀLTÃ DE
de
compositores
.mostrará
suas
dades..;, (CEAT) da Campanha
São João de Merjti.i>i- ;
ÁGUA (reclamações í-CEDAG)
músicas, seguindo-se show com.
A Escola de Marinha MerNacional da Criança.
31-4020, 28-8144 e 36-8077; TÓü'.''»'¦
':. ' '•'¦'': •
artistas
de
rádio
¦ .'y\
e da TV, i
cante do Hio de Janeiro está ¦¦ '.-'
RING CLUBE, 23-3807'(soeor«ecebendo inscrições -r até 14
ro .', mecânico);
Coordenação
de novembro —"nos cursos
Jda. ao Corcovado
Estadual- dà Defesa C3v_ ,...,
Jtroressores do -ffl-ino sufundamentais de Náutica, MáRadlotele.
A EF Corcovado, em agõsAté depois de amanha, saquinas, Câmara e
pléttvo contratados pela - Cru- .
(CEDAG), 4B-S684, 4S-513S e
zada .-ABC, do 7.", ?.», 8.» «
to, transportou aproximadagrafia, pára a formação de
bado,,-no Parque da Água 45-.100.

Concursos do DASP

Educação musical

;:

Psicoterapiav 7

Falta de luz

,

is

*
Professores: ABG ?.

Jíéirá de Animais ¦¦-..'

IPEO
Será efetuado hoje, quarta,
feira, 2 de lutubro de 1968, de
_lh30min ès 16h30mln, o paga.
mento das seguintes propostas
dè empréstimos:

CÓDIGO - 20
Pedidos —
15.744
16.749
15.754
15.759
15.764
15.769
15.774
15.779
13.764
15.790
15.796
15.801
13.807
15.812
15.818
15.8-3
15.828
15.834
15.839
15.844
15.850
-5.855
15.861
13.8.6
15.871
15.876
15.883
15.888
15893
15.898
13.903
.15.908

15.745
15.750
15.755
13.760
15.765
15.770
15.775
15.780
15.785
15.791
15.797
15.802
15.808
15.813
15.819
15.824
15.829
15.835
15.840
15.846
15.851
15.856
15.862
15.867
15.872
lo.878
15.864
15.889
15.894
15.899
15.904
15.909

5.070'
8.075
8.080
; 5.085.
5.090
-.067
5.102
5.113
'5.118

'
15.746
15.751
15.756
15.761
15.766
15.771
15I776
15.781
15.787
15.792
15.798.
13.803
15.809
15.814
15.820
15.825
15.830
15.836
15.841
15.847
15.852
15.838
15.863
15.868
15.873
13.879
15.883
15.890
15.895
15.900
15.905
13.910

15.747 lõ.7;!8
15.752 15.753
15.757 15.758
15.762 15.763
15.767 15.768
1M72 13.773'
15.777 15.778
15.782 15.783
15.788 15.789
15.793 15.794
15.799 15.800
15.805 15.806
15.810 15.811
15.816 15.817
15.821 15.822
15.826 15.827
15.831 15.832
13.837 15.838
15,842 15.843
15.848 15.849
15.853 15.854
15.859 15.800
15.864 15.8G5
'
15.869 15.870
15.874 15.875
15.880 15.882
15.886 15.887
13.891 15.892
15.696 15.897
15.901 15.902
15506 15.907
15.912

CÓDIGO - 2J
Pedidos —
508
509
'
514
515

5.024
8.030
5.033
5.040
5.0.5
5.052
'5;Ò5Í'.
'3vOS5.
:

511
516.

512

513

5.123
5.129
6,134
6.139
5.143
5.149
5.155
5.160
5.163
5.170
5.177
3.182
5.189
6.197
5.202
6.209
5.214
5.225
5.230
8.335
5.240
5.245
6.251
5.258
5.263
3.268
5.277
5.283
5.288
5.293
6.300

5.025
..031'
5.036
5.041
5.046
5.053
5.059
5.066

5.071
5.076
'5.081
5.086
5.091
5.098
5.105
5.114
5.119
5.124
5.130
5.135
•5.125
5.144
5.150
5.156
5.Í61
5.166
8.173
5.178
5.183
5.193
3.198
5.205
5.210
5.215
5.226
5.231
5.236
8.241
5.246
5.252
5.259
9.264
5.273
S. 279
5.284
5.289
5.294

S.026
5,032
5,037
5.042
5.047
5.054
5.060
5.067
5.072
5.077"
5.082
5.087.
5.092
5.099
5.106
5.115
5.120
5.126
5.131
5.136
5.140
5.145
5.151
5.157
5.162
5.167
5.174
5.179
5.184
5.194
5.199
5.208
5.211
5.216
5.227
5.232
5.237
6.242
5.247
5.253
3.260
5.265
5.274
5.28
5.283
5.290
5.295

5.027 5.029
5.033 5.03.
5.038 5.039
3.043 9.044
5.048 5.051 :
5.095 8.058
5.063 5.064
5.068 3.069
5.723 9.074
3.078 5»-7»;
3.083 5.084
5.Ò88 5.089
5.093 5.0M
5.100 5.101
8.111 5.112
5.116 5.117
5.Í21 5.123
5.127 5.128
3.133 *5.132
5.137 5.138
5.141 5.142
5.146 8.148
5.152 5.154
5.158 5.159
5.163 5.164
5.168 5.169
5.175 5.176
5.180 5.181
8.187 5.138
5.195 5.198
5.200 5.201
5.207 5.208.
5.212 5.213
5.217 5.218
5.228 5.229
3.233 5.234
5.238 5.239
5.213 "8.250
5.244
5.249"
5.254 5.257
5,261 5.262
5.266 5.267
5.273 3.276
9.281 5.282
5.288 5.287
3.291 5.292
5.296 5.299

CÓDIGO — 40
CÓDIGO - 30

CÓDIGO — 20
Pedidos —
103.500
, 103.504
103.508
103.513
103.518
103.322
103.521
103.530

,902
103.501;
103.501
806
510
103:909
516.
103.314:
,920
103.319
524
.03.5.
528
103.31
103.531 103 532

* e&% ÇCpSO-i

103.903
103.907
103.5Í1
103.517
103.521
108.525
103.529

30. -

3S9
5.000 5.001 5.004
5.006 3.010 3.011
5.014 5.013 5.016
9.019 6.020 5.021

5.003
5.012
5.017
5.022

6.008
5.013
5.018
5.013

400

431

402

AGtNCIA N.o 1 — CAMPO
GRANDE — AV. CESÁRIO DE
MELO N.» 1.133

303.838 303.840 303.841
303.843 303.849 303.846
303.848 303.849 303,891

Pedidos —
100.152

100.153

AG4NCIA N.o 9 — BONSU.
CESSO./-' PRAÇA DAS NA.
•ÇÓES, N.« 22
CÓDIGO — 20
Pedidos —
303.823 303.825 3-3.826 303.827
303.828 303.829 303.831 303.832
303.633 303.834 303.835 303.838

500.677-78
500.685-M
500.691-92
500.697.
500.702.03
S00.7084»
500.714.13
500.720.21
-00.72Ü-8

Fedidos —

300-073

AGÍNCIA N.« 3 — BENTO
RIBEIRO RUA PAPARY,
N.o 15
CÓDIGO — 20
Pedidos —
501.679
M1.684
801.690
501.695
501-701
51.706
501.710

501.6.0
501.686
501.691
501.696
501.703
501.707

500.682-82
500.887-88
500.693_4
60.-B8--9
500.704-05
900.7)0.11
500.71847
500,722
500.727438.

900.683.84
¦500.-89-90
500.695.95
.800.7084)1
500.7064)7
500.712-13
500.718-19
500.723-24
500.731-32

CÓDIGO, — 40
Pedidos—'
500.070

\

\

134118

AGENCIA N.» 7 — MEI_R RUA FIUCDERICO MEÍ-R,
N.o 22—A
CÓDIGO — 20
Pedidos —
703.680
703.635
703.643
703.647
703.691
703,699
703.659
703.664

703.631
703.636
703.644
703.648
703.652
703.656
703.661
701.669

703.633
703.638
703.649'
703.649
703.853
703.687
703.662

T03..63*
703.642
703.-46
703.650
703.654
703.658
703.661

f-

CÓDIGO — 30
Pedidos —

300.074

501.681
801.687
501.692
501.698
501.704
501.708

ÕITAR O SEU XKWQlOiJ

____-_-____-________________h_-BÉ---_--_____---l

Pedidos —

CÓDIGO — 30

301.4004)1 301.402-03 301.404.03
102.253454 102.259-69
301.406.07 301.408.09 301.412-13
102.26344 ' 102.263-66
801.414
301.413-16 301.417-18
102.269
301.4194» 301.421422 301.425102,270.71
Í
102.274-75 102.278177
301.426-37 301.428-29 301.430-31
'
102.280
102.281.82 ,301.432.
301.433434 301,437-38
102.285-86 102.287418
301.439-10 301.44344 .301.445
102.291.
103.292-93
301.446.47 301.44849 301.45041
102.296.97 102.300
301.45243 301.45445 801;45847
102.303.04 102.305-06
301.45849 301.460-01 301.46243
102.307-08 102.309-10 102.311.
301.46445 301.46647 30L470.71
102.312-13 102.314-15 102.316-17
.301.472.73 -01.474-75 301.476-77
.102.318-19 102.320411 102.3-2-23 , 301.487-79 301.48243 301.48445
102.3-4-25 10232-.27 102.328-29
301.48647 301.48849 301.49041
102.3304)1 102.332433 102.33445
301.4924)3 301.49443 301.49647
102.363-37 102.338439/ 102.340-41
301.498-99
102.34343 102.344-45 102.346-17
102.349-49 102.35041 102.352-53
CÓMGO — 40
102.35647 102.35849 102.360-61
302.362433 102.363-36 102.367
Pedidos —
102.36843» 102.370-71 102.372.73
102.374-75 102.376-77 102.378-79
-00.133
102.380431 102.382-83 102.381-85
102.386'
102.38748 102.389-90
CÓDIGO — 42
102.391-92 102.394-95 102.39647
102.398-99
Pedidos' CÓDIGO — 42

CÓDIGO — 30

303.853 303.853, 303.857
303.859 303.860 303.862
303,865 303.886, 303.867
303.869. 303.870 303.871
303.873 303.874. 3034875
303.877 303.878 303.879
303.881 '303.882

Pedidos 102,25142
102.261-62
102.267-68
002.272-73
102.278-79
102.283-84
102.289-90
303.291-9
102.301-02

Pedidos —
Pedidos —

303.837
303.842
303.847
303.852
303.858
303.863
303.868
303.872
303.876
303.880

':'¦

i__-_ta-M_____i__É_i

' ¦

"7Í

\>

ia_____a____-_________a__

¦•¦_-•./...'
'•¦¦¦

¦,

PARTICULAR; veiído um plano
marca {.,. Klusman. Rua Almi-'
rante Alexandrino, 80, ap. 101.
Santa Teresa. '
11961 75

COMPRO Plano, cauda ou ar.
Quartanlsta de Engenharia com márlo. Pago melhor preço. Ne»
sistema de moderna didática dá ' gócio rápido, -ei.- 45-1581.
''•¦''"
aulas particulares. Tel. 37-3629.
'5
'>v-,;':' 18302
.15090 v67
PIANOS NOVOS, 10
A.A.A.
: anos de garantia -Casa especlalizada vende financiados sem
juros.. Rua Santa Solia, 54.
Praça Saens Pefia. .'.. ,..382 73
• 'a CASA MOTTA,planos Essen.
Pleyél,
felder,
longo
Em escola legalizada no S. Atende também-sábado- prazo..
e do.
Trânsito, instrutores de alto mingo. 2 de Dezembro 112 Ca.
gabarito, apanhamos a domi- tete. '; 16303 75

filio somente na Zona Sal.
Curso especializado para senhoras. Auto Escola Narciso.
26.1943. 17116 %t

¦>"

•;; ** *•.,•-

..¦«'¦•¦

3.° Cadeia»

75

IMSTR. MÚSICA

APRENDA AS
DIRIGIR . •

TV RADIO TÉCNICA LTDA.
Garantia « honestidade. 1944 60

¦ "• . • ? ¦ ;•. ¦¦.¦.-¦.-¦..¦,--

,:,;?#'

Primavera no CEC

í A seção de classificados n.° 81 — Modas e Bordados — é
publicada nos dias úieis no Caderno de Classificados e aos domingos
no Suplemento Feminino. /
Os anúncios para domingo, neila seção, deverão ser entre. •/
54960 81
gues em nossas Agências até: sexta-feira, às 12. horas-

PROFESSORES

: -,"' .

¦;¦ _i*h-'r- '¦--. '.'<--:<"¦.. .''..'?•.• <¦•'¦'
¦ ¦-*
.¦.¦.;;-.•'. 4«l, *'.'-,',y.,
-''r'*..»'-"-¦¦¦-¦"¦¦¦•-•¦¦•'•••¦-*¦**¦•¦•¦••
--"¦"
¦-•-

°
mente 16 mil pessoas até o pia--' oííclaSs da' Marinha-. .Mercan- .
tô daquela montanha. -O tren- • • t». tapres_o-req_er.me_.to aos
"
'interessados, de 2.* a 6.* feizinho fêz 371 viagens, das quais
3S7, atéío ,alto.do-COrcòvado,• , ia, '.entra'B.!e: iflh,._a,sèóretã'Avenida

Pagamento na Caixa

•.¦.-'. '¦*

¦:.¦:/.'/.'.¦. ,..^-„vx;':'¦¦.,.*' •¦..;¦._•.

¦¦Mii^!&W':^

COZNHFIRA (0).

Comparecer pessoalmente das 12 às 14 horas
l Rua Alcindo Guanabara n.» 17/21 -Sala 1609,
Sr. MOACYR. %>
76497 55

60

,"¦
-^ -,-¦.H"
-.-¦;.-.•,.
¦¦

...

-, '\-

. ' ¦" ^7 7-7 -

~""_8

•'wx

75296 55

e de idoneidade. Ordenado compensador.

RADIO E TV

¦-

:¦¦'..

'V"-.¦:.: -:'.
.',;v'¦•¦.

Terapia intensiva

Entre, 15 c 18 anos, para
venda em edifícios comerciais de produtos alimentícios de fácil aceitação,
somente atenderemos menores acompanhados dos respectivos responsáveis. Tratar
diariamente Av. Rio Branco
n.«» 183..S/ 1005.

i

MEpiW

&-'«7/'

-\

Trens iwo param T __>)¦£_¦¦'¦'' ,"¦.*„¦¦"
*•-.
;-V^v> . Jantar da aviação

OFERECE-SE ¦ arrumadeira . prâtica 8 anos. Minha irmã é viúva
só está ganhando 40 mil, quer
sair. Cozinha- bem»,Tel. 2_-0$76.
•.•'•'.";; ''-™'\. W145 53

OFERECEMOS — Cozinheiras de
várias categorias com-ótimas re- . COPETRO WefíC_-Be
.prátlía —,
ferênclas e documentos.. Telef o- Preferência? cat»? trato.
12S-4159.!
--ns_52'-4804. 21061 63
-'-21035'53i
777:7*
V"'v.ív'

ii

-t.-;>¦-.*

-..-

. As 36 agências. dé aepósito
da. Caixa
Jt^rtónilcí^íri-deral
do Rio dei Janeiro acreditam ¦CAÇA. ALTO tratamento, precli, hoje oi pagamento, doa «ervisa ¦ arrumadeira com prática.'
dores púbUcos federal», dai seExigem-se referências. ', Paga-se
bem. Tel.: 45-0187.,.
guintes repartiç-ès: AttvM —
Ministério da Educaçfto e Cul«,:.,.' V :¦;.?; " eiw 53
. tura V, lote 4r J_ü»_iít_río do
'ARRUMADEIRA
— Precisa-se
Exército ¦'~\á_?_,j^Ç_&ério'
arrumadeira e também à_ude em
da Saúda i& lote 3,, Ministério
outros,serviço.; Praia. dei. SÍamerigo, 24}', apto.' 501,''tel.: ¦.'.
dos Transportes, ~; lote í,; Cia.
23-4887. '.-¦•.. 13529 63
ae Navegação Costeira — ln_tlvos, Uoyd Brisllelro — pensionistas do 59 dia, Tesouro
Nacional — pensões civis •
AArUS-GOVERNANT. 54
militares do Ministério da Aeronáutica. Ministério da Justiça, Ministério da- Agricultura,
BARA — Precisa-se.para-, criancas,, sendo uma em idade es-'
Ministério da EdueaçSo e Çulcolar. Exige-se referências. Rua
tura- Ministério do Trabalho
Antênio Rangel. 140 — Tel.:..
e Previdência Social,, Tribunal
47-4391.- ... 54036.-54
de Contas, Pensionista* do " 69
BABÁ c| .prática¦'., ref_r„ p|
dia. Ministério ,_a'viaç_p,
criança 5 anos. Precisa-se à Rua
RepúbUca do Peru, 72i>/apto..
l.ã)3, tel.:-37-1917. Ordenados
PagamentA no BEG
NCrí 150,0». 1913Ò 54

PRECISA.ÜEí— cotlnheira
de forno e fogão on banque,
teira efetiva par» casa de aito traUmento; dormir no em:
pr__•©. Pagaa*' srsnií. b.n_ a
combinar. Tratar fone .,,'-.
47-909.» ]> 810S2 58

ARRUM.-CÓP6IRAS

j-r^t- ¦",''¦:¦ -->'

ferênclas de nó minimo 2
anos na mesma casa de fainíUa.V ,.\ ' .
:2103S 53

OFEREÇO-ME cozinhar - forno
fogão. Minha filha' tem 28 anos.
Coopera a Francesa. Spmos mineiras. Tratar __-0_,6... -*¦
¦-•-.-..-.¦ J
16143-52
..

51

COZINHEIRA forno
oferece-se
com ref. 9 anos. Sou curitibana.
Tenho 38 anos. Faço qualquer
prato. Tratar 22-0576.
19142.52

-

.';¦*«

PRECISA-SE cozinheira, trivial Pir.ECiSA.SE copelro
mordo,
variado para caiai de trat-men¦to. -Exige-se
mo para casa de alto tratareferências. Tra- mento;
escrever para porta,
;tar Av. Rainha EH-abeth, _.»•'
ria deste jornal n.» 21033 for.
•\Wt?-'-W..tíl,,.
• , "necendo
'ei8í.
- :¦¦ ',<:¦•*;? '-7I-2950..'.
'b_;
retrato, idade e re- \
¦

..'fENÇAO! Preciso de empregado para Cabo Frio que- .alba
servir mesa; Exijo carteira e reterências. pago NCrí 120,00. Dou
essa e comida. Tratar tels.: .. ' PRECISO
senhora para cozinhar
_6-0281 òu 48-7803. ¦ 16313 51 trivial, variado, lavar
. Tiasnar.
2 pessoas. Rua ConsCasa
OFERECEMOS ótimas arruma- '
.80,: ap. 801; Teletante
Ramos,
delras,. copelras e babás, com
-87-50-5. 11-64 52
''
_oas referências c documentos. fone__—¦.' '•' '•
,i
TeL: 52-4604.
21062 61 ATENÇÃO, — Preciso de cozinhelra
para família de trataPRECISA-SE empregada
para mento. JÈxiJo carteira e referêntodo secviço-de ura casal, ida- cias. .Pago
muito*:, bem. NCrS
çle entre _0-40'.anos, exilo refe- 280,00.. Tratar, Tel/:: 28-0281: ou
rendas, pago NCrí 200,00. Tra- 46-7603 .com D. Lurdes. !
'
tar .Tel. 27-2041.
7^7:;- -' ',«193 52
11263 51
PRECISO DB COZINHEIRA paOFERECE-SE 2 empregadas fi- ra trivial ílno variado
ailhas portugueses. Fazer todo gurria roupa. Cisai com passar
uma meserviço ou lavar, passar - ence- nina. Referências. Inicial NCrS
rar. 32 anos. Tel. 22-0376.
100,00. Rua , Cago Coutinho ,61!
18144 51 apto. 704. Tel.: 23-7005.
6191 52

COZINHEIRAS
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801.883
501.688
601.694
801.700
501.705
501.709

701.64243
701.84647
701.65142
701.655-56
701.68142
701.66748
701.673-74
701.87940,
701.687701.89748
701.70S4M
701.7J.12
701.71748
701.7364»
701.73445

701.644
701.648
701.653
701.69748
701.663-64
701,669-70
701479-76
701.68142
701.690701.69040
701.705-06
701.713-14
701.718
701.73041
701.73647

701.645 ¦
701.64940
701.654 .
701.659-60
701.665. [
701.681-72
701.67740
701.68344
701.695-96
701.701-02
7O1.70t*.lÒ
701.715-18
701-7-4.25
701.73243
701.73849
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GERICO

I»i#aqà:m xeSmm cios currículos do ensino superior

,sm

¦ir.

dlyersos' íamos j;dè>enjrlhò:
para efeito de: rèexarne^dos :
..currículos;'Os!
grupos, são
¦assim organizados:
lí-GrüV
.po-"—. Conselheiros Cários
pasquale, Flávio Süplicy de
Lacerda, dom Luclano Ca.bTál,:iRalmundo. Móníz: dè
da Comissão
presidente
Aragão e TD de Sousa SanCentral .Jpsyii|lío,'New-:;
t
tosy pjara os currículos' de
_ .típ^-ípproá^oyeréu.- i.Ag «4m e n s u r:'»,; Ciências
v- reunião dos grupos encar- -Atuariais, Engenharia-(Civil, ,>dé • Minas, Mecânica,
;-, regados do, reèxame dos
.' currículos pára; estudar as ¦'. Metalúrgica «dè Operação),
wráugestôeSe.proceder anoEstatfstíca, /Fjtsjcà¦'. (Údénr
se
V. vas consultas que ainda"pas-:;
çiatura).
Química (Liçen.fizerem necessárias,
• ÜBtura),;. Química ou Qul;. sando-.se 4 jaova íonhulainíca Industrial, Matemática

i? \%$W

mW$ÍüÉm

:.', BIll

Os currículos do ensino • GROTOS DE TRABÁIHO (Licenciatura)
¦;" superior estíq senão
e Geologia.
rovis> IIjGrupóípW Conselhel;. iòs.. 0 assunto íoi conside- *Íi?*Í? * .««cusão. dêsso rosi
Henrique -Dódsworth,
tado na reunião déontém. :.HÍcíbà|h6, o CFE '.'estádivi-.
'Go^lho^Fedèrál^^àe
Mi'-dido;
víostearlos^dajFonseca
do
em :qüsitrç grupos e
lano, José Marlano /»» p,0;,: :• Educação, pelo seu presi- pelos quatrcpjjlsírlbüiüípos
cna.v Raimundo< Moniz de
d^^,.\cpnâ-iiheiro José
• Barreto Filho,
que convocou
*;,4.Çòniissão Central, criada
n Jieli Indlcaçíoni» 8/«8ípa-'
•; ra coordenar os trabalhos.
.-, Anteriormente haviàín si-.
• do solicitadas sugestões; ás

' '¦' '

''.'Uvj'-]ÍÂ-:''{"''.'
'¦'
'
• ''
--ji- ¦'
.'¦
. ¦¦•¦' .-MnaaÉaatatitM má
- í&wBÊSÍ mmmmmmmmmmmmmmmmmmWBBMWf^-^i^iirmmmmmmm
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português: Teoria Econômi.c*.'a Resides. Subdesenvol.-vidas,, e; Perspectivas \jn"
unia Economia Internadonal, nos quais expõe- suas
icjéías açêrcâ da problemática das nações atrasadas e da integração' econômica.
Lente de Econo. tnia '.íolíücã ha, TJnivèrsidade de Estocolmo aos 29
ánòs, desde então Gunnar
MJpTdal encetou umà -cár*
reira. ímpar nos anais da
economia contemporânea,
sendo, logo a seguir, assdstente de' Economia no
famoso Instituto de Altos

Estudos Internacionais, se- to conhecida» « •'•-.
-. .p
58ESS
diado era Genebra, ..
são: Aslaa
Dentre as importantes
lenge
to
'
comissões - exercidas por American tiãMlÈ
MyMàl, ^fòra da cátedra,
podem ser ressaltadas
• CONFERÊNCIAS
duas: ministro do Comércio
r.yJ.^CÍrW^yiV^^.ri,
da Suécia no periodo 45-47,
"O
e secretário-executlvo do
;.Sob;:©p' toma global,
Comitê. Econômico Europeu Terceiro'
. das:Naçôès -ü^das. ,'* dos. Jaménto,'
ií W -"patespoucos estrangeiros; , ho
nosso tempo,"à ter récèbU
trás na -Faculdade CâSSdo
do O tlti^n Ha Hnnlnr t*n ¦
TT"nflf"8
distribuinoris causa por duas das
das: 1) hoje, dia dois, às
"Os
maiores
Universidades
21 horas,
mecanismos
. americanas: Harvard é Co- do subdesenvolvimento";
lumbia. Ouptras; obras mui-, ^)\ dla< três^' âir 21: horas,
y*Mm>Bmmm%

j

palestra de encerramento
do programa: "As contradlções do desenvolvimento".
Os interessados em nartlcipar deste' programa da Faculdade Cândido v Mendes
poderão, faiscrévér-se àté"
hoje, dia dois, na Secretaria, até as dezessete horas.

treinamento de técnicos no
Continente sao: 1 para Cerítmica, 2 de Têxtil, Assistência' Técnica Brasileira no
programa de formação acelentdà dé máo de obra, 2 de
íòrmaçfio de professores,
em
'
jartes ..Mustiiais;,;.
.A

para oJ de setembro a data de Serviços Complementa- ra dâ Glória, Monte Alegre.
comemorativa do Dia Nácio- res^ iniciou, ontem, o Curso Nossa Senhora de Lourdes,
nalda Alíabetização, consi- de Introdução'¦¦$ í Odontolo- , Poço Redondo, {Pflrtó da
derando que a UNESCO ce- gia Sanitária, ho Sindicato Folha, Feira Nova. Graco
A pri- Cardoso, Gararu, São. Franlebra na mesma data o Dia dos Odontologlstas.
'
Univeml da AlfabetlwKio.; meira aula sobre Organi- cisco.
N. da R. — A informação
For decreto do ex-presidente • zação 'é Administração Sa*
Castelo Branco, o Dia Na- , nltária e» geral foi minis- de que os referidos munlcicional da Alfabetliaçío seria trada peia professora Aida pios não possuem bibliotede Sousa. O curso cas foi fornecida
comemorado entre nós a 14 Pereira
pelo Con*
ALFABETIZAÇAO
*
se ' destina a dentistas do eelho de Desenvolvimento
BRASÍLIA. (Sucursal)'— o de novembro de cada ano.
dé Sergipe (CONDESE),
S"-. Serviço Público
'das eí8 funciona
presidente da República
às
12h,
mo
horário
que se baseou em daLIDERANÇA
baixou decreto alterando
compreenderido as seguintes. dos levantados |A pelo. seu
Associação
dos
Antigos
A
¦matérias: Educação Sanitá- Departamento de /Estatis*
'¦ Alunos da' PDC proniove no ria — professora; Fernanda tica e, no caso, se refere às
' prédiOp'da.Amizade, a par- o7 Sobral; Antropologia Cul* bibliotecas públicas, para
tir de .3 dé cutubro, o pri- tural—professor Suelio San* consulto geral e não às bi*
meiro curso dé alto nível de tos de Oliveira; Organiza- bliotecas escolares. ",•, 'Liderança,
¦'¦'..•de Grupos. As ção e ^Administração 'SaniIsessões serão às segundas e tária em Geral — professora MAGISTRATURA
qulntae-feiras, das 16 as Aida Pereira de Sousa,
Encerrar-se-ão na próxima
18h. Inscrições somente pe- Odontologia Preventiva—pro.,-to telefone 56-6231, com a íessor Marcos Sales Cunha; sexta-feira as Inscrições paEny Tavares.
professora
Odontologia Sanitária—pro- ra o Ciclo de Estudos de
¦¦.,.,-'
.'•...".'...y'
,'.<¦. ¦ •
..
íessor Paulo Freire; ' Sanea* .Direito Público e-;'fflDireito
UltiCAMPANHA
mento Básico-professor Nei* Privada; pronióviaó;
be dos Advogados, pelo Cur*
son
Marroiga;
Costa
EstaMs., O deputado Adherfesl Ju- tica -^ professor NJlson Ro* so de Especialização Para
rema é o nome mais indica- cha;
Candidatos à Magistratura.
jdò para substituir ò^depu- Penha Epidemiologia—Samuel
O Clolc de Estudos cúuii"tado
Vale,
OU
Trinta;
EnGuilhemiino de Olivei- íermagem — Nadir' L. Costa. preende setenta (70) aulas
Nacional da
ra, nò Conselho
de análise e debate sobro te'vNacional
mas Ais seguintes ramos
.dos
jjCampanha
- .
Educandárlos 'professor
ENCONTRO
Gratuitos ...
juridlcM' Direito Civil, Processual Civil (Alfredo Bu- ,
Felip(CNÉGh Q
Foi
encerrado
com
grande
Penal
Processual
pe Thiago Gomes devera le- êxito o I Encontro de Edu* zaid),
var o nome do conhecido po- cação Cívica no Ensino Mè*
(Martihho'- Doile), Penal
litico,' relator da Comissão de dio, do
(Heleno Fragoso), Comercial
qual particijtóram
(Sampaio
Lacerda), ConstiEducação da Câmara dos cerca
e tucional (Paulino
de 350
Jacques),
^Deputados, à assembléla-ge- grande • númeroprofessores
de
alunos.
(Condorcet Re.rala ,
:•' \.."¦'
inclusive do Instituto de Tributário'
¦«.
AaTinlstratV-o
' Educação, onde se realizou o rmde),
trleli Meireles e Eurico A«*
conclave, e das Escolas *'NorCULTURA
íedó).,. .'¦ ;.
mais do Estado."";""
O professor Antônio RanAs aulas .serào ministragel Bandeira vai ministrar BIBLIOTECAS
das às tónieu, quartas e
quintás-feirao*, das 8 às lOh,
_têrça-íeira,í dia 1 de outui
nTiffnífrv^-tr^-ir Tr*,vrfl"'isf>
_A_propé6Jto- da reporta' destinando-se não só aos
à - Cultura Brasileira, que gem~~ ttorrW~i*<»- w& -^íêsáídsfefc-i-^-Jipíliíçomo a
vem sendo realizado na royalties, publicada na. nos- . quaisquer advogados intcresVOCÊ ENCONTRA
PUC às 21h, uma palestra sa edição de ontem, recebe* sados em atualizar o estudo
sobre A música popular. No mos -. do sr. Augusto Meyer : de questões espécialUadas è
NAS PÁGINAS DO
mesmo dia Ary Vasconcel- Filho—r- Assessor de Divul- aprimorar o ' exame critico
los abordará o tema A ntúsi- gação do COLTED, MEC — vdo Díreitoíí' ' "'.'
a informação de que "a bem . ,' O programa de cada maca popular, bcasllelra.
da verdade cumpre esclare-, teria está à disposição dos
cer que os referidos munlci* li.teressados na Secretaria.
DENTISTAS
pios já receberam desde ou- dc Curso, na. Avenida Ma•
A Secretaria de Educação, tubro de 1967, bibliotecas rechal' Câmara, 210, 3.° anatravés do Serviço Odonto- especializadas escolares". E dar, v podendo ser obtidas
lógico da Divisão de Saúde cita os nomes dos munlci* outras Informações pelo foEscolar, do Departamento pios de Itabi, Nossa Senho- ne. 52-7884. .
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EXÉRCim:

O ministro Lira Tavares assinou portarias, nomean-do, por necessidade de serviço — comandante do Batalhao Escola de Engenharia o cel. walter Mesquita de
Siqueira, em outros atos, passou à disposição do EMFA
major José Sizino da Rocha; concedeu a Medalha do
Fadfkador ao gen. Alberto Andrade e Silva, do Exército de Portugal; e autorizou, sem ônus para á Pazenda Nacional, a qüe o coronel médico Rubem do Nasci¦mento Paiva, diretor da Escola de Saúde do Exército,
realize roteiro de estudos para diretorias de Hospitais,
em Londres, de 8 a 29 próximos a convite do adido mllltaí das Forcas Armadas da Grã-Bretanha.
;, COLÉGIO — De 14 a 31 próximo inscrições
para
candidatos ao concurso de admissão ao Colégio Militar
do Rio de Janeiro. Podem os interessados procurar o
estabelecimento de 2.» a 6.* feiras, de 8 às 16h. condi*
ções ser filho de militar das-FA ou de professor do
magistério do Exército em atividade; ser- brasileiro; ter
11 anos completos ou por completar até 31 de dezem-'
bro e não atingir 14 anos até 1.° junho,.tudo referido
ao ano da matricula; pagar taxa de NCrS 25,00. Serão
Isentos os órfãos de militares, filhos de militares lnato de serviço ou operação de guerra
cappacitados em "mais
de quatro filhos dependentes.
%. militares com
Não residir em local-sede de outro colégio militar. Dode nascimento, dois
cumentação
'3x4, necessária: certidãoinscrição
(fornecido psrequerimento de
retratos
io Colégio). Conforme o caso, atestado de óbito do pai,
e
titulo de pensionista, decreto ou apostila de reforma'
¦
certidão de nascimento dos filhos. p j
DIVERSAS — Designado para servir na situação
de adido, na Comissão Militar Brasileira ?**em WashinExtinto o
gton, o cap. Armindo da Luz Matheus
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bombordelo, jioeírénts,!. tarrmta quando
choue, en/lm^j .ooradõuíoé caótico. --&ifú» que ali feíidlmos seniimòs na
própria come o dwaso dò" EtiMo tm relação á Rua Anhambi, motivo por qtie
apelamos .'paro. o Gerico para q ue leve
nosso protesto, nosso apelo, a quem de direito, na esperança dt que melhoramento*
sejam levados d rua em causa."

Ànchieta esquecido

XJtóem.Oí móradoret 'de Anchteta que
o subúrbio esti esquecido, porto que, apesar dot constantes apelos, nada àti a presente data foi feito nô sentido dt levarlhe alguma melhoria. O prolongamento da
, Estrada Marechal Alencartro; eitd na estaça zero; o calçamento dai ruaê General
Sisson e Tenente Lattance .contínua na
mesma; titp, é,- sem, inicio, de obra», apesar
de quase dois 'anos de aprovação do pro* jeto; as obras deiianeanuentò5; do'rio que
• "Com-, máximo. Wgor foi1 aplicada a
- atravesia ai ruas Aloarve, Engenheiro Arportaria q«e proíbe o fumo noi ônibus.
. mindo Rangel, Profenor Luiz de Melo . <felicito a».autoridades que fizeram valer
; Campos, Capitão Paulo, Araújo Rozo, Leoiste antigo dispositivo legal que até: então
•poldina.Boraaee:Ardido Muri^eli. tamjamais havia sido levado a tirio. Preteni. bém nao foram iniciadas.: "M
temente, ninguém mais fuma noi coletivos,
abuso inqualificável que"durante muitos
. Pedem ainda os moradoíeí de Ananos foi praticado. Agora quero fazer um
chieta para que seja instalada uma colereparo: existe pregada, colada ou coisa
torta para arrecadação doi impostos dei vidos ao Estado, o que traria um pouco
que o valha, noi meemos coletivos, copia
da portaria que tomou o número 005, asside conforto aoi velhos.', aposentados e pronada pelo secretário de Serviços Públicos,
prietárioi de imóveis ali residentes; évique proíbe viajar nos meiminimos ônibus
, tando-se, assim, o deslocamento, desses serpassageiros em,trajei de banho. Ou por
vídàrés para^Miidurèira, único subúrbio
outra, os que estão com os calções secos
dotado dé tal.repartição.
Parece-noi ser júfio, razoável, o cia- , só poderão fazé-lo em pé é aos molhado*
é inteiramente vedada a entrada nos comor doi moradores do esquecido Ànchieta.
letivos. Diz a portaria que motorista* "¦*
cobradores poderão fazer taltar-doi veículos oi que em tal estado embarcarem •
recorrerem à policia xasd haja resistência.
Pergunto: por que a Portaria-005 i letra '
"Já não agüentamos mais..'Não adianmorta?
/d.CEDAG
ta reclamar
ou a quem. quer,,
Com a chegada- do vetffo, os onibu*
que seja: Agora apelamos para o Gerico,
começaram
a trafegar emporcalhado*,
já
-i.
del(utiHdade público, para %esta ¦ com os bancot cheios
qt 3'jd
de areia e água talnossa cidade tão , desprotegida. Imagine,
gaia, comprom <tendo os trajei dot que te
Gerico, que na Avenida Suburbana, em
dirigem
trabalho. Creio que a Secrefrente' ao número 4:411, existe um/iiuperr / taria de ao
Serviços Público*, para náo ficar
. buraco, e um tupervazamento qtie lhe deu
desmoralizada, deveri determinar teja
origem. Se não houvesse doua no buraco,'
cumprida com o me»mo, rigor a portaria
seria-problema apenas, dos que tim ou diem pauta, baixada em virtude do clamor
riaem automóveis., Mas acontece, que, temcentra o* abusos pela mesma colpúblico
égua,
cheio
à
de
pre
paisagem dos autobidoi.»
.
gr
mòveit, acontece o inevitável. Banhos dot
maitfartoi sofrem «infelizes íjúe aguardam condução, pois o vazamento, está precisamente localizado num ponto dé ônibus.
Quero esclarecer,:iem exagero,Lgue¦.a.pi»-"..
rada em cau«ã atende ap quase
der mif~
"
pejíoas.",. ;;' ; . . ¦? .., ¦'...- v/i
Do tr. Nelson Corria Monteiro, Ad»
Senhores da CEDAG: a-junção pre-:
míniitrãdor Regional da Lagoa, recebecípua do órgão é abastecer $. cidade de
mo»: "Em atenção às notas de 29 e 30 de
água e nflo de proporcionar banhos em
agosto último, publicada* na coluna Gehora» imprópriat. Vamos obturar o vaza%• rico sob o» títulos "Essanáol" e "Esti er«
mento?
. ¦,.-,
rodo", venho esclarecer a V. S.a que jd
enviei expediente ao diretor do Departa'
Rua Anliambi
£ .•mento de Edlficaçõet pedindo-lhe inforJjmaçõM.jidbre o alegado pelo» moradore*
do~liãÍtTÕ"V'làig'àl,dfim dé adotar di me"Sr. Gerico,
por seu intermédio • faço
didat- cabíveis àquele fato.
uso de um direito qué tem todo cidadão
Quanto à segunda nota, esclareço-lhe t
carioca que paga teus imposto» em diaf;•¦¦• também: que, primeiramente, *So feitot o
o de reclmar, e ai vai minha queira: a.' 5 terviço de recapeamento asfáltico e, poiteKua Anhambl, uma das principais dt Ira-'. ' riormente, a elevação do» tampões das
já, pois liga a Rua Monsenhor Télix d
galeriat de águas pluviais por turma es- '
Avenida Braz de Pina, é o próprio Viet»
pecialírada nesse tipo de serviço."
nam dos subúrbios. Craterat por todos oi, .
. Sr. Nelson, o seu trabalho ai no Lelados, como se ali tivesse ocorrido um
blon sobre recapeamento» está ótimo.
,

Portaria 005

fTÜDO SOBREI
VALORES,
TÍTULOS

1

m

]¦ Ò passeitr na Rua JdséHifcIrio, entre os húhíeros 65 ê 77, apresenta-se,'
•fm'-..iimp^ot,',càótiiro.
Em locais onde a destruição é'completa, torna-se dlfí-.
"Problemst .
) do cil ao,
polítíòos' "dia
dos buracos, não falta/ em gráiidé) aüàntitrah»po-lo./iAlém
pedestre
desenvolviinento";s 3)
dade,. a£ua.. Sobre eles foram feitas estivas para"é facilitar a passagem, estivas
às dezoito horas, -qupe^uem
quatro,
"As experiências'socialista
y»fri&ièm'v desvantagens; uma delas a de o transeunte falsear wil-'e democrática do desenvol- pés aôbre.aã, tábuas è sofíèr' quedas, o que, aliás, já tem ocorrido.
< A foto mostra uma colegial fazendo prodígios de equilíbrio
vimento"; ,4) dia¦« sete,' às
para transdezoito . horas, "Controles por a caótica calçada >da Rua José Higino, entre oe números
65
e
67. Senho'..*.?
estatais do deeenvolvimenda Administração Regionalida Tijuca: é' então? k
fes;.
to"; dia oito, às 21 horas,

Roteiro
ENSINO INDUSTRIAL
-i; ,..,0". pwfè*aor\.Jorg»...,FurJpaT
do, diretor do Ensino Indus~, trlal, segun*' hoje para
WaehingtonV¦'Vutè' *àl dis-cutir
Organização dos
' Brtados naAmericanos
(OEA)
';
os seis projetos brasileiros
pára o, Ensino técnico, apro--. ymà^&mfÊ^.%X>::-o professor
' Informou-nos -que
os seis
'. Jorge Furtado
projetos • do Brasil para o

I

'm$

Myrdal chega para dar curso na Cândido Mendes
•"'".'0;':.
' auecó ;famósõfj
Gunnar",'Myrdal,
com setenta anos, considerado o "Papa''.'dà nova
economia é. atual jpfèsi-i' dente do Instituto Internacional de Estudos Econõmioos,
-. hoje, dis, dois,desembarcara'
no aeroporta da Galeto, às nove houm pro' jfa*;:jpaBrade cumprir
-conferências no.'"
grama
auditório da Faculdade de
Direito Cândidp
Mendes.
Conhecido ~em 1 todo -, o
mundo pela obra que já
aacnwièu;-Myrdal. tenvdois',
livros-traduzidos para o,.

m

WÊ

Durmevaí Trigueiro Men- . quitetura e Urbanismo, Dedes,' Edson *; Franco,/,:tfpi|«U'' •ènhq (Úçenckturl|;j LeBarreto Filho, Newton Sütrás (Licenciatura comple- ¦ mÊÊm\mmmmmW
¦J* e IA dclo^ Mú#1cr J^Ps-^^iHwTOffiwBP^BHHiwHI^^
'"(Canto,
«6 fvlüHOj
ConrpòifçSo: é;Regêncla, Direção - de Cena
Aragão, Roberto Santos,
Lirlça,
Pro¦',,-,, stk& wM
•íessor deInstrumento,
; «ui»^.,^ò»^-ypwí>'ò»>-. «p.
Educação Musi- i^JmWBS^tmmmmtml^'.
currículos; de'Agronomia* V <
"^afaa^TOnl
cal)
e
Museologia.
W&Mi&
Ciências -(Uelènciaturá 1.° '¦'*'
l»VIM««MV«l
Quaisquer alterações quo
ciclo), Ciêndas;;RiotógÍçaS; '
Fllosorla, -venham ' a ser aprovadas
(LicencUturaJiV^EMcaçiò
.to,];$6rna- 'êste ano, só terão vigência
";tMéii-:titaW-vá/^m
WW.
Çedàgógt- a partir de 1969,' nas ciasEnfermagem ÍGeral, Obsté- §—
ses iniciais, sendo feitas as
•t^aòri*'
'
-Püb^^
¦ «nt
è d? Saúde
l-Peda- : adaptações possíveis : em '¦B
•¦ trica
Tna^;-^rmMi^y4.
_, ._.,..»„„ ..Jcencla* relação aos". cursos em an"cupacionai,
wra, t jjacnareiaao
«Som* :Pstylogo>/$*fviço
BsíchareládÇ!éJorihae^ronna- .^lamento.
WfÊ^S."
¦&&WM**mtiÍ^^
O novo membro do Contura), Mt^çina, Médfeina
Social e Relações Pública». •elho Federal de Educação,
conselheiro João Paulo dos
Veterinária, N utriç;|«T»
IV Grupo — ConselhelOdontologia. ' :;> ''-¦'¦
ros: Clóvis Sslgadoi José •Reis Vellosoí foi designado
¦
,.:;.III'.jGrúpo'.^ ,Cóh'sèÍtó6I» Borges dos Santos, pe.; Jo- para o Grupo que reexaros: Alberto. Deodatò, Cel- sé Vieira dè VascoBòaílos, minará oa currículos dè CiYmt^-fiâm^i Celso líKeiljr, para os currículos de'¦•;Af ências Econômicas, ',

Vazamento e banho

E o Gerico mais
uma vez agradece
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MILITARES

1* GA Costa,, com sede em Niterói •»? Comemorado
mais um aniversário,de.criação do 1.°,— 19.° Ri *** A
Escola de Instrução Especializada está avisando às unidades qué.' vendeu a publicação Guerra Revolucionaria
a NCrS 5,00 •'** Na antiga sede da Fortaleza de Santa
Cruz, criado o Presidio do Exercite, que breve estará
em funcionamento *** O chefe do DGP diz que não ó
e
permitido às autoridades retardar as comunicações
publicações de atos sobre movimentação *** Nomeados
o ten cel Hugo Floriano Magalhães Mota e o major
Dawson Bezerra de Farias, respectivamente, para assessor militar brasileiro da Academia Militar de weste
Point—EUA e adjunto da Comissão Militar Brasileira
de Instrução no Paraguai. Exonerados dos mesmos cargos o ten-cel Antônio José de Lima Câmara e o tenente
Ciro Guedes Etchegoyen.
. TIRO — O Curso de Artilharia da Escola de Aperfelçoamento de Oficiais realizará amanhã e sexta-feira
o Tiro 4 de Artilharia Divlsionáriã, no Campo de Instrução de Gericinó. Esse exercício representa o encerramento das Instruções Técnicas e Táticas no âmbito
do Curso. Será desenvolvido pelos próprios capitães*
alunos e, para a figuração das unidades vividas na situação tática (ataque de um Corpo de Exercito) terá a
cooperação do Grupo Escola de Artilharia, l.« RO 105,
Regimento Floriano, do Grupo de .Artilharia de Costa
Motorizada e do Grupo de Artilharia do Corpo de Fuzileiros Navais. .

MARINHA
Em solenidade presidida pela-capltão-de-mar-eguerra, Newton Braga dé Faria, comandante do 2.°/
Esquadrão de Contratorpedeiros, assumiu ontem o co.
mando do contratorpédeiro Amazonas, o capitão.defragata, Murillo Rubens -Hebbena de Maia. Transmitiu.

o cargo p capitão*de.corveta, Alfredo Domingos Melreles. Quintela, imediato, que o vinha exercendo interi.
namenté. "
XJNIFORME — O comando do 1.° Distrito Naval
•determinou para hoje, quarta-feira, o uniforme de
¦serviço 4.2, para oficiais, suboficiais e sargentos. Para
as demais praças, 4.3. O uniforme de licença é o 4.2.
BRACUf — Em cerimônia, ontem, assumiu o co.
mando do avlso-oceânico Bracui, o capitão.de-corveta,
Thomaz de -Paulo Ribeiro Neto. Recebeu o cargo do
capitão-tenente, José Luiz de Souza, que o vinha exercendo interinamente. A cerimônia foi presidida pelo
capitão-de-mar-e-guerra Lélio Cavalcanti, comandante
do. Grupamento Naval Sul.
TEMPO — Para a área do Cabo de Santa Marta
ao Cabo Frio, válido até 18h de hoje:- céu quase a
meio encoberto, vento fraco de Este a Nordeste, mar
de pequenas vagas de Este a Nordeste, visibilidade
moderada a boa. Temperatura estável.
CONVOCAÇÃO — O capitão dos Portos está lem.
brando que devem comparecer à seção do órgão alistador da.Capitania dos Portos do Rio e do Estado do
Rio de Janeiro, até 15 próximo, todos os cidadãos nas.
cidos em 1949 e 1950 que estejam inscritos em pro.
fissões marítimas, inclusive escoteiros do mar, para
seleção ao Serviço Militar na Marinha, desde que sa.
tisfaçam as condições previstas nas letras a, b e c do artigo 69 do Decreto n.° 57.654, de 20-1-966 do Regula,
mento da Lei do Serviço Militar. A convocação referese aos marítimos alistados por qualquer Força Armada,
os não-alistados, os.cidadãos considerados auxiliares
marítimos (empregados em estaleiros e oficinas de re.
paros navais), servidores do Ministério da Marinha é
os que estiverem em trânsito no Rio.

AERONÁUTICA
O'presidente da República assinou decreto, nomean*
do o maj. Int. Mauro de Almeida para servir na Comissão Aeronáutica Brasileira, em Washington DC.
PAGAMENTO — A Pagadoria de Inativos e Penslonistas da Aeronáutica paga hoje e amanhã os aluguéis
de casas, referentes a setembroAERONAVES — A Seção de Vistorias do Serviço de
Aeronáutica Civil da 2.» Zona Aérea (Recife) iniciou a
vistoria das aeronaves registradas nos aeroportos de VItória de Santo Antao, Caruaru e daquela cidade.
'..

i

OACI —Voltou ao Rio, >ob a chefia do ten.-brlg.
MarfiuhÒ Cândido dos Santos, a delegação brasileira que
participou da XVI Assembléia da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), realizada em Buenos Alres. Nosso pais foi reeleito membro na primeira categoria da OACI. Integraram a representação nacional os
tenentes-ooronéls-aviadores Antônio Hugo da Graça, Waldir Pinto da Fonseca e João Luiz Moreira da Fonseca •
os diretores da CERNAI José Ribamar de Faria Machado
e Eugênio Selíert.
SEMANA — O ministro Márcio de Souza e Melo asslnou portaria, nomeando os membros do grupo de trabalho que promoverá a Semana Administrativa do Mlnistério da Aeronáutica, para a realização do I Simpósio
d» Reforma Administrativa da Aeronáutica, de 14 a 19
próximos.' O simpósio será realizado durante a semana
de 14 a 19; nas Instalações da Escola de Comando e Estado-Meior .da Aeronáutica (ECEMAR).
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O recanto da mala linda paisagem «a Rie H
— A Praia do CaiteUnbo — «freqBentedo Jr

«¦BBBBmaEnanaaaHBaamaMBiHiHBo

CAINTEVHO D0 PEPE
TC* ralgaon I Ia Pepe — .Captaria I baiana
A MELHOR. CANJA DE COPACABANA i
Sábados; especial ango i baiana
Outrat Variedades, inclusive ostras, siris, eto.
ONDE t SERVIDO UM BOM WHISKY
Rua Joaquim Nabuco, 14/D (esq. Av. Copacabana)
'

Aberto idas Ida pto^iUm^mr**

A ÚNICA CLINICA DE

rnsicaimifiA.%

PIANO, VOZ E VIOLÃO

¦ntnl-bãr

ONDE VOCÊ CURA SUA VOSSA COM
UMA BOA ' DOSE DE BOA MÚSICA E
¦ BOM WH18KYÍ,-'1. ¦I1;'1
Aberto todos os dias (UMlnirive domingos),
. a partir dai II Juras. •
Rna Antínlo Vieira, 17-B (Ume) .

Mã'*\\Wú)]tísSBmf^
Chope! Churrasqneto! Oaletot
Cftco Verdel Friosl Píuasl
Antes da praia, a parada obrigatória para em chope bem
gelad*. Depois da praia, mais um chopinho e «aquele»
galetot

Av. Vieira Boate, 88 (Ipanema), em frente i praia
—mtmr_mmmmm^jgmgmmgm
. .
..
.
___^t_________________________\

*
A única da Barra da Tijuca -¦ A
mais simpática e tipicamente silvestre — Preços convidativos —
Um "play ground" paira-a alegria
da garotada — Sábados; especial
™
feijoada.' Amplo estacionamentos
•
HBTi
Av, Vítor Konder, 558, próximo da Ponte, em frente ao
Mito Shell — xeL: 99-0457 (Cetel)
ê

' 'l

¦¦
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Por, muito, tempo ainda,
as rádios Tupi e Globo serão assunto nara comentarios dos méis controverti*'
dos,' uma vez que ambas
só , pensam em liderança.
Uma paira sustentá-la e a
outra para alcançá-la. Tudo
começou com
ida do «r.
• Luis Bruninl a
pant a su*
perintendência da Rádio
Tupi, depois de deixar a
' Ok>lH)|i . . ponto primordial
v. para quem começa a admi-'
nistrar uma empresa radlofônlca armar uma equipe forte e, conseqüentemisnte, desmoronar a da
sua' maior concoirente. E
o sr. Luis Bruninl, que só
trabalha em siltodo, ini-.
ciou um trabalho acertado.
Partiu para a constatação
do maior índice de audi*
éncla que era, ou ainda é,
Luís de Carvalho. Da* a
, còlsa licou um tanto tu. multuada' pelas bandas da
Rua Irineu Marinho; Aüida em silêncio, outros liomes foram sendo sondados,
chegando, mesmo, a conseguir/. prender por alguns
dias o d<«c-jockey que poder iá ser o substituto de
Luís de Carvalho, na Giobo, Jonas Garret, Domeando-o, além db: horário què
teria o seu programa, coordenãdor da, programayjjo.
Havia, também, á certeisa
da conquista de um homem que tqn, com a sua
equipe, "nas
marcado elevados
pontos
pesquisa?' do
'
ÍBOPp: Valdir AmaraL'
Até. aqui tudo é fato, como
é fato quo os índices de
audiência tio divulgados
há dias não correspondem
Somente ao período da nová programação da Tupi,
yèmbora acreditemos que os
números'.poderão repetirsa! nos próximos - boletins

Aniversários
Fazem anos boje! Edelwels Batista Pinheiro, Irene
de Oliveira, Nell Madeira de
Magalhães, Flora de Sousa
Leão Andrade, Edi Gomes
Peneira, Yolanda Almeida
Castello da Costa, Maurício
Carlos Gustavo
Grabols,
. Schmldt Nabuco, Wilson
. Tartuci, Coamcy Nunes, Os*
waldo Soares de Almeida,
prof.. Moaclr Toscano de
Brito, Fernando Nilo, An*
. tônio Gomes Barbosa e José
Augusto Brilhante.
— Comemorou aeu anlverEário a srta. Regina Cel;
Bualz.

Casamentos
lha Pedro — Casam-6e
sábado, to 10b, na Igreja de
Sào José da Lagoa, a contador» Bza Araújo da 811veira: • o cirurgifio-dentlsta
Pedro Matheus. A noiva d
filha da viúva Rosa Araújo
da Silveira, e, o noivo, filho
do casal Manoel Matheus..
Serão padrinhos os casais
Mamede da Costa Monteiro—Anita dos Santos Monteiro e Alfredo Borges Lopes Cardoso—Kllrn Cantanhede Cardoso. A noiva e
sua m&e e o casal Mamede
da Costa Monteiro táo antlgos participantes das exeursfles culturais do ......
CORREIO DA MANHA e do
Grupo Excursionista Saúde

ti
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. estúdio e que nãovinhasatisfeito com a administra*
.ção
anterior, pelo . muito
'
que fazia para receber balxo salário, e lho ofereceu
toes milhões de- .luzeiros
velhos com o que ó Páullnho nao vacilou. Ficou, éntão, a Rádio Tupi,; limitada a Luis do Carvalho e à
turma da casa. A mesma
que antes da posse do sr.
. Luís,Bruninl vivia numa
intranqüilidade lamentável.
. É cérto.que, agora, desíníta de posição mais susten*
táve. o què.4á 4 ;um «iníôrto. Falta tão-sômiénte que
o sr. Luis Bruninl, para
poder lutar contra a liderança da Globo, use da
mesma arma: que dê a. eles
salários equivalentes. Porque só assim terão forças
, para lutar. Qualidades não
faltam a tod»'' que itetfmam a equipe da Rádio
Tupi.

Hlacy—Fsmando — Casaram-se na Igreja do Sagrado
Coração de Jesus a srta. Niacy Mendes e o ar. Fernando
Agutl lar.

Nascimentos
Antóplo CarTeixeira est*
o nascimento
Ana Carollna.

Homenagens
O escritor e critico 11terário Agrlplno Grieco, dia
IS, comemorará 80 anos.
Previstas homenagens por
iniciativa do Instituto Nacional do Livro, com o ciclo
de estudos sflbre a critica
literária no BrasU, diária-
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OutraaeipeoialldadeacoBi6^l»e«lalle41eáiaé.
aábados. Cozinha internacional., Ab*ê|e V.
; Jaa^ir ao asm de boa iW*Si./á>i__i _
K. íoaha AngéUca, íisitoaneaiaPr: Aw*-!
dai 11 da manhl àa í da madrugada,
¦', •".¦•¦.Ipi frente, íáoü ertacioOMUWttf.- ; ;,vTi.-

Ti
.'auoJSToiar:.'

t

¦

-3as. — Carne assada
c/talharim
'¦ ¦¦'' 4as. — Tutu e/pértül
"
''¦'S(i.':--.;
Vatapá
—
6ai.
Bacalhau l-.
I
Sábi. — Feijoada •
. Doms.' — Polvo e
¦''V-,
cozido.
:'"

• . :

Prove o aeüi,!»»! f_sto prüs*
rindo um reataunnta oe .
eatefória..
Eipeeialldades - Churrascos, ¦ —
lYango tosado — Bacalhau -k'
portugu4ia e na brasa: Somente,
aos dorehigos: ESPETACULAR
COZIDO A PORTUGUESA —'
DELICIOSA FEIJOADA AOS BA'' ¦<,
¦
bados. ;..;-- y^-yy
Rua Visconde Se Plraji, 49T-B (Ipaaeaie) lel.l 47-7844
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RES TAURANTE

\:y NATÉRCÍA NA PARADA

Mp||ÀHOJÇ0

A atração internacional do Lisboa à Noite, Natércla
participará do programa Rio Hit Parade, na próxima
sexta-feira, na TV-Excelsior

;;

>

Pela noite

Em mesa grande no
Chamego do Rapai —*
sob as vistas do Gonçalves
— Jàcy Campos fâlavaiontem, do shòtu intitulado
TropicalíSíima;: que1 Vai' lèvar para Lisbóa^em novembro, com as irmãs Marinho,
AgUdo Ribeiro.Je vá_ps
passistas, bailarinas',, etc.
O

POLICIAIS
mente, to 17h30min, até dia
4,. no auditório do Museu
Nacional de Belae-Artes.." ,

A MELHOR PIZZA DO RIO

quer deliciar e melhor iiri «a OaanabaíaT

*^e

e Alegria, ex-Associaçfto dos
Radioginaetas do Rio.
Ettsabcth—Carloj — Domingo, 18h„ na Igreja de N. Sa.
do- Bonsucesso, Largo da Mlserlcórdia, será realizado o calamento da srta. Elisa beth
Pinto Heluey com o sr. Carlos Manhães, ela filha do ca*
sal Fartd Heluey—Vicênda
Pinto Heluey, Gle filho do casal dr. José dos Campos ManhSes—Zuleika ManhSes. Serfio padrinhos da noiva o casal Décio Alves Tinoco—Ma(ia Gulomar Bonança Tinoco,
srta. Carollna Heluey e o
eng.» Carlos Alberto Pinto
Heluey, e, do noivo, seus pais,
e o casal dr. Juarez Salvador—dra. Maria José de Carralho Salvador.

^^^4Qtít4Sr

Aberto das 12 à 1 h, da

< simpatia de anima*» de

Ondas & Vídeo

SOCIAIS

O casal
toe-Patricla
participando
de sua filha,

¦•
¦

daquele -órgão oficial, por
. vários motivos, sendo que,
o principal, no nosso entender, foi a elevação ime-:
diata de salários imposta
'
pela direção da Globo.
A superintendência da
Rádio Tnpi tirou Luis de
Carvalho da Globo,. deu a
êle excelente salário. Os
demais, convidados para
formar o esquema, teriam
também boas oompe&sações para a transferência.
Entretanto, a direção da
Tupi nada forçou dando
c?uwce à Globo de cobrir
as propostas, ficando tudo
no íicá-mas-não-:íica a não
ficaram mesmo. E o pior
aconteceu: enquanto se discutiam as novas conquistas,
e, , sabendo a direção da
PRE-3 que as perdas vseriam fatais tratou de convocar Paulo Moreno, uma

RESTAURANTE BUCARESTE
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L A propósito da novela A co de A Muralha, podemos
kuralha, que teye coquetel nos atrever a dizer que a
segunda-feira, pára' marcar parada é difícil mas não
O SKLMITA, broto maraseu lançamento, Sérgio Bri- impossível dfe vitória. ,..
nhense, afirmou ao corAIAQUEMVIAlAPAMOnO,
to manda bilhete'' a Pelo.Ar:
¦ ctivtjaiiaiiti
'&
',
lunista
«A
Alvorada Carioca, de
que sua gravação
Bossa novela A Muralha,
lUAIMABAPA NITERÓI OU PAQUETÁ
seu tipo de produção, Luciano Alves, na Ránio A Boncquinha está venpelo
"
•
/ >'\"-tf,
UM PONTO BI INCONTIOS
pelo elenco excelente e por Globo/festeja segundo áni- dendo ''às toneladas",
suas pretensões em ser uma versário, sexta-feira, dia 4,
mcAtsbiNoviMiM. n
novela acima do padrão li- com show no Grêmio ReÇARMD^IA; MASCAOUIIIIHS J| lit.it Mi IIIC1S)
terárlò e dramático das que creativo de Ramos. Muitos
ISTACIONAM£NTO IM HtíNTE
se exibem habitualmente cartazes já confirmaram,
RENHAS deverá Ser a
Títt 31.0344
sua" presença.
o J_M
em nossos vídeos, está prefigura feminina
principal
cisando de Um bom empur•A TV-Excelsior adqui- do próximo show do Fred's
rão da imprensa • carioca.
Todos.hós que fazemos te* riu os mais elogiados filque anunciam com o título
levisão ponhamos que no- mies de longa-metragem de de Ride Pagliaccio, más —
velas como A Muralha pos- Hollywood, a chamada Seeam fazer sucesso. Isso nos leçõo de Cnir», para as suas apostamos — estreará «ora
URRASCARIA
: possibilitará melhorar cada programações de quartas- outro título. V, .:'
vez: mais o nível de nossos feiras • domingos, às .....
AMFGO nn PAPAI
ttextos. A paradano Rio com 20h3(taiin.
O MARIA QUITÉRIA,
ONDI TODA OINTB VAI*
vedeta de teatro de re*
a TV-Globo é bem dificü, e
Sitie pira (mIm itbiJii e demlneei. DUrlt.
* Duas músicas de Élton
de
vocês
não
sem
*
auxilio
Ü
vista,
afirmava no" último
inerte dupla {gaúcha, das II ás I
?' faremos nada. No elenco de Meneses,
ANEXO: CSBVCJABU AO AR UVSC
da TV-, domjngo, no Calypso, que
produtor
A Muralha, que estréia no
AV. ERASMO BRAO. 84, em frente to novo Pa*
vai fazer a Festa de Naza> inicio dè outubro, no Canal
Tupi; gravadas pelo Trio
Melo da Justiça, neil estacionamento.
42-9241
jgj v :• 2,y^J^-^-étioti estarão
Ttliiòne: «mm.
ré, em Belém do Fará.
Tomba
estão
fazendo
suces_^___________ TfsisBmc:
' Fernanda Montenegro, NaI l^^^^^nf msiUlIlIW J ""¦ ¦ ^^t^^^^^^^mmm^'.
so nós Estados Unidos: Ta*"
j
MILTON MORAES.e
' thália Timberg, Rosamaria . manco
Murtinho, Paulo Goulart,
_0 Samba e Misj Ba¦;, Ary. Fontoura substi;
•
Nicette Bruno, Guarnieri, lanço.
íu.e m, respectivamente,
j\' .:.,,"'
. Stênio Garcia, Maria Isabel
de Lizandra, Aríete Monte- ''¦ * Décio Silva, o locutor Nelson Xavier e Emiliano
ta. feira: bife role, osso buco e paca à brasileira
negro, com direção deste
Queirós, na peça Dr. Ge*
3a. feira: vltelinha Petrópolis, frango cocotá, mocotó i porseu amigo. Compareça ao mais escutado nos prefixos túlio, no Opinião.
tuguísa.
4a. feirai cozido especial, filé strogonoff, pato assado.
nosso coquetel. Lá conver- . do Rio, está preocupando os
Ia. feirai feijoada completa, chicken pie especial, presunto
.'
^.pçjemóS'melhor, e você enVirgin ia.
disc-jpejeeis com o
^
seu -¦• DJANIRA, cozinheira
centrará todos os seus aml*
4a. feira: rabada. com polenta, vlradlnho à paulista, peixe,
*' do' . Havaí, ganhando
dijSriò,
a
programíi
bacalhau... e mais 40 pratos diferentes, diários.
partir
ABERTO DAS 10 AS lSh30mln
das
lOvhoras.
cumprimentos
de uni coRádio
• Conhecendo bem o Sér*
páa
Rua guenos Aires. 84 — Tel. 82-9155
èlen*
Rio
de
e.
tpdó
o
Janeiro.
ü*
Brito
nhecido
diplomata
gio
pela de*
¦
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OZIEL PEÇANHA

R&di.c-*" Televisão ^- Disco — Buate
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pelai mais belas farfttaa Sa mundo!" HI
|
(The Journal Wevr Yflfli)
MELHOR
CHOPE
•
RIO! Servimos também • famoso 1
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elenro,'•..:':'.:, -">¦'*'
§1
'^''i'.
••¦
•- .'¦'¦¦ ¦•:i',",:)-:"^:v ^ ¦-::".:>¦
¦''¦¦.¦•"•¦¦'¦"-•¦• ¦
¦MM

v.

):.».#* c*t*;*_ <J*v> V/ »o>

jg@è

PELO AR.

^H MilMBHWMi^^B.'-^ AW ' ftAlB?ÍfcíVlHMttHaalSffi^»W .'.-ni

t ImwM

¦

"'-.'¦.;-:'¦¦'

li

Na Rua Ana Néri, próximo à Rua Barbosa Lima,
na madrugada de ontem, o Volkswagen GB 25-44-91, dirigido por Mauro José de Almeida, desgovernou-se, colidiu
;! ti Ês vezes com o muro de uma. residência e em seguida
chocou-se contra um poste do Departamento de Correios e
Viajantes
Telégrafos. Com o choque, o chofer foi atirado fora do
cirurgião
O
Washington
veiculo, enquanto sua acompanhante, Teresinha Cardoso
José RSgo Pinto, chefe do
do Nascimento, ficou presa entre as ferragens, sendo dali
Serviço de Cirurgia Cardlovasretirada pelos jornalistas Oscar Cardoso e Jaime Sururu,
cular do Instituto Estadual do .
que passavam pelo local. As vítimas foram levadas para
Cárdiologia Aloísio de Castro,
o Hospital Salgado Filho, ficando,internadas. A 23 .Dele*
viajou para a Europa, com
'
gacia Distrital tomou conhecimento do fato.
bolsa de estudos do governo
francês, onde fart' eitígio no
O delegado Fontoura de Carvalho» acaba de man*
Hospital Broussat — Serviço
de Cirurgia Cardlovascular do
dar encaminhar ao xadrez da 14a Distrital, de onde é o
prof. Charles Dubost. da Pa*
titular, seis condenados por diversos crimes que estavam
ria —> no Interesse da cirurgia
flanando
pelas ruas. Entre os bandidos está Vanderlei Go• clinica da especialidade e
transplantes.
mes da Silva, vulgo "Ximbé", que há dias feriu o agento
Rubens, daquela DD, quando de uma batida policial no
Bodas de Prata
Estado do Rio. Naquela ocasião o bandido também foi fe*
rido. O detetive Plínio Corrêa disse que, além de "Timbé",
Sebastião — Tara Salgado
foram presos os seguintes bandidos: José Mesquita Martins,
Amorim — O casal Sebasti&o
Amorim—Yara Salgado Amoforagido da Penitenciária de Niterói è que também usa os
rim festejou bodas de prata,
nomes
de Antônio Rodrigues Filho e José Arteiro Braga,
anteontem. A prof a. Maria
José Salgado Amorim, sua fiPedro Benedito Sena, Avelino Corrêa, Donaldoson Olivei*
lha, mandou celebrar missa em
ra Martins, viilgo "Dunga" e Francisco Ferreira, ambos
açüo de graças, na Basílica de
condenados pela Justiça do Estado do Rio.
N. Sa. dt Lourdes, Vila lia*
be!.
* Três ladrões de automóveis foram presos, ontem,
. .i
no
Volkswagen
SP 1-63-39-00, por soldados da Policia MiMissas
litar do POsto de Vigário Geral, na Rua Bulhões Marcial.
Beum-se hoje as seguintes:
Levados para a 22? Delegacia Distrital, foram identificade 7." dia, is 10b, na Catedral
dos como Djalma Ferreira da Silva, Reinaldo Marinho NuMetropolitana, por alma do
nes e Clair Maime de Oliveira, e contaram que furtaram
prof. Antonlo Cury; de 7.» 0,
o veiculo da porta da residência de seu proprietário, Freia 10h., na Igreja de SSo Se*
derico Tigre, na Rua Bernardino de Campos, 137, em Sanbasüfio (Capuchinhos), Tijutos. Em poder do trio, os policiais arrecadaram um re*
ca, por alma de Maria Januyvolver calibre 38.
ra Menezes Barbosa.

¦'

liciosáf *frlgidelra de siri*'
que lhe píeparbu no últi*
mó. domingo. _
CAUBY PEJXOTO e
, Jair Rodrigues comandavam, .sábado passado, a
mesa mais animada do Canecão. Pouco depois! saiam
para uma esticada' no Choppilão. . ¦ .
| .',

O. .MARIVALPA , - preparando um novo quadro
para o Carlos Gomes, ao
lado de Cole, e garantindo
que vai ser "aquele" eu* '
cesso. ¦ .
%.
ROGÊRIA,
Trat)eiH,ora
dizendo horrores
Ester Tarcitan..

famoso
noFred's,
da vedeta
•

Codnha lntefnacioaal — EipetlaHSaíe em Pinaria
Mesas ad arltyya^ra.o chope maligeladliiho da^Zona 8ut>,

No
ponte de Copa: Av. Atltotlca, eeqoina Soai
' '•. melhor
.'v¦¦¦.'.¦:>'•. rranciico Sá — Tel.l 4748S4 • ".fTAV ki".
¦
I
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Taberna do Barão
Música selecionada — éom tttereoHalee
Cozinha Internacional — Chope da Brahma — Piau
Aos aábados UPlClAL ISUJOADA
..Aberto das llh da manhl ai 3h da madrugada
R. Barão da Torre, 800 («K. Aníbal Mendonça — Ipanema)

VALDIR CONCEIÇÃO,
ex-bailarino de Mercê*
des, Batista, considerado
como o mais famoso travesti da Europa, com o nome de Daloâ, mandando postal
de Beirute, Líbano, onde é
atração maior no Kit-Kat.

:

AVENIDA ATLÂNTICA, Kl
',.
RESERVAS: 57-1104

BAR-RESTAURANTE
DANÇANTE .

O ENSKRtÇO VIP DO BIO NOTURNO
Aberto a partir dai 18 horat
Dlredo de ABTHVB braga
Pista de dança a partir dai |4h, eom os mali receatef
lançamentos aarlenali * Internacionais.

HELENA DE LIMA
no Sarau e Luçiepe
Franco no Drink são duas .
excelentes atrações nos.',
shotes noturnos do Rio.
CAETANO VELOSO,.
Gilberto Gil e. Os Mutantes anunciam estréia dia
4 de outubro na buate
>'
Sucata, na Lagoa.

r

COZINHA DITERKACIONAL i"
(Diariamente, das llh ài Slh,
inclusive domingo* e.feriadoi)
R. Vde. Inhaúma, 95 (quase esq.
Av. Rio Branco)
'
•TeL 43-0875 (r. 34 e ST)
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O

Operájíò
assassinado
a facada
Com uma facada na barriga, morreu, às primeiras
horas da tarde de onfem.
no Hospital Sousa Aguiar,
o.operário Jorge,da Silva
Moura Caldas (solteiro, 34
anos, Rua . Frei Caneca,
401), esfaqueado por um
vendedor ambulante
que
fugiu, no bar existente na
Rua Presidente Barroso, 62.
Autoridades da 6» Dele*
gada Distrital estiveram no
local « apuraram que o
vendedor ambulante, um
homem alto, branco e bem
vestido, tirara, nas proxl*
n.dades do bar, alguns
objetos de uma pasta e ofe
recera ao operário. Depois
de examinar os objetrs por
alguns minutos, Jorge pas*
sou a discutir com o des*
conhecido, sem' que nmguém soubesse os motivos
de troca de insultos. Sempre trocando ameaças, os
dois homens entraram no
estabelecimento,; onde o
vendedor apanhou uma faca sôbre o balcão e pratl, .
cou o crime.
A policia, que fêz remover o cadáver para o
Instituto Médico Legal,
realiza
diligências
para
Identificar e prender o criminoso.
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HORÓSCOPO

2 DE OUTUBRO DE 1968
CARNEIRO (21 de março a
20 de abril) — Mostre-se integro, capaz-e prestativo.
Estas qualidades podem darlhe lugar de destaque. Passe em revista a semana qua
passou. Corte tudo que não
seja essendaL. ,
TOURO (21 de abril a 20 de
maio) — Procure adotar OUtros meios de resolver pro*'
blemas financeiros. Olhe um
pouco para 0 passado. Há
multo da aproveitável em
suas experiências antigas.
Não passe o dia a sonhar.
GÊMEOS (21 de maio a 21
do Junho) — Procure levar
em consideração o que os
outros e6peram de você. Não
os desaponte. Mas, primeiro
o que tem mala. Importáncia. Nâo se deise ' levar per
coisas supérfluas.
CARANGUEJO (22 de Jonho a 22 de Julho) — pro*
cure utilizar seus dotes naturals. Cumpra suas obrigaÇões de maneira produtiva e nâo apenas para descartar*»
de deveres e .abcmredmen*
tos. Êste dia oferece multas
possibilidades.
LEÃO (22 de Julho a 23 de
agosto) Influxos oontrastan*
tes. Você enfrentatá algumas aituaçflea estranhas em
viagens ou ao tentar eomunlcar-se com eertaa pessoas.
Enfrente com serenidade os
obstáculos.
VIRGEM (24 de agosto a 22
de setembro) — Tome a sl
conselhos dados a Leão. SuNS configurações são saneBiantes.
BALANÇA (23 de ¦etenbra
» 23 de outubro) — Oa aa-

VÍÍ.''Ml*

tros. em excelentes eoofigU"
rações. Mas náo tire. óonelusões epreasadas nsn tome decisões precipitadamen-

te. Bstude primrtro * situa."
çáo. Não afaste de sl bons
amigos que sáo sempre aliados poderosos. *.

ESCORPIÃO (24 de «Dtubi*
a 22 de novembro) — Vocf
tem muitas tarefas a eompletar. Talvez em maior número do que' esperava. Ma*
não permita que. toJicee pre?
Judiquem seu entusiasm*
Náo faça - promessa acim»
das suas reais possibilidade»
SAGITÁRIO (21 de aevembro a 21 de deaembre) -.
Bom dia sob todos os as*
pecto6, cuidado no entanto'
«om oerto telefonem* qus
voo6 receberá aa parte d»
•.:¦..•••;.•¦.
tarde.
CAPRICÓRNIO (21 de dêaev.too a 20 de Janeiro)' -.
Algumas dificuldades qua
você conseguiu ewtrola*
antes, lhe eeespsráo agor«.
Mas com um pouco de firmesa « determinação rocl
vencerá. Evite atitudes con,fusas. '
AQUÁRIO (21 de Janeiro a
19 de fevereiro) S? Influxos
planetários deste period»
exigem ds você mais ílnnéza e capacidade mental qua
normalmente, Mas oom fôrca dé vontade e Jnteligênclipi
você conseguirá o que querPEIXES (26 é» fevereiro a
26 de março) —Chegou o
momento de se restringir
um pouca Procure afrouxar
as tensões, reosfadar á altueçáo, introduzir melhor»»
mentos a trazer ordem *
harmonia a todos os setorea
de atividades.
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CORBEIO uà MáWííã, Quarta-feira, 2 de outubro de 1968

\M/tó AO TEATRO

MTOMOBltlMÓ

WM (ASA GRAND€ Apresenta ENEIDA EM
1mIPPÍÈÍP<

TUCA Teatro Universliárlo Carioca

Os Horácios

B888a|i
Vesperal p/
% JuTealuís .
.3
MARLENE, NVNO ROLANO,
BLACKOUT
5.« MÊS DE SUCESSO
. Show de GrisalU e Sldney MUIer.
i'**.í.y A-psrtit das a horss
.
De Domingo a Sa. fsira, deic. eip.
'
•stuimtei.
p/
At.¦' Afrànlo
de'' ¦I""-Melo Franco, JM —.'. Ar refrigerado
'¦
"
--»—
'

"--

H0J£ AS 21 v30 HS.
TEATRO HESBU - Reservas: 42-4S80
TEATRO OPINIÃO — BawrvK: 38-5457

' .' ¦¦¦¦'!•

TEATRO GLAUCIO G1LL — Reservas: 37-7003
Sec. Edue. e Cult. — Dep. Cult. Div. Teatro

COMO SE DEPÕE UM PRBÍDLM

DR GETÚLIO

AGONIA do REI
^êÊMÈàyM

de DIAS GOMES a FERREIRA GULLAR
eom MUlon Moraes, Teresa Rachel, Ahdta Nsnlnuata
e Ary Fontoura. Dlr.: Josi Renato
Hoje, às tlhJ8mln
Estudante» e operarioi: 58«4 de desconto.
Debate Sa. e Ia., apó» o ctpetiealo e Dom. afto ,
a i.« e í.» seiUo.

eom: LUÍS DE UMA — GLAUCE ROCHA
Flávio MirUaccIo — Thali Monlz , PoíUnho
f
'-: -.': r; Roririo r«n»s„ Ana Ariel.
Hoje, às 21h3»mln — APENAS 5 SEMANAS
¦ A «etulr: «EM ALTO MAR", de
Mrostk
¦az
ULTIMAS
SEMANAS

1

ATENÇÃO GAROTADA!

S\l! Vl»us
A\

•Do -cKbqiü.e entre'.' Mário Olivetti, AÍfa
GTA 65. e o
oferece j nenhuma causa definitiva), em Hockenheiiri, ser•DKW;lè''(lowVdéfiSP;' pilotado por William Chaíifcj na
ve como um cruel lembrete das realidades e dos perigos
das -corridas dè automóveis. Homem-alguns insinua o liprova de domingo, < 2Í50 Milhas da GB, resultou o menos
pior: apenas danos materiais. A batida foi a mais violenta' iVrÒÍ estávflwfe dav má soíte"¦"— nem mesnto os maiores
•pilotos. "O que aconteceu a Clark não íoi falta de'pejá vista no Autódroirio. Foi também a primeira vez que o
rícia e sim falta de sorte",, comenta o jornalista francês
público fViu' de pèrtò um acidente de grande proporção,
'>
l ¦'/'
Gerard Crombac.
porque fiòéoirreu avai; frente às arquibancadas, na reta, loy
¦
cal'onde normalmente fi não ocorrem acidentes.1 A Alfa" :..; No livro,.Clark é lembrado
dez
das
por
pessoas que
tem réçufipera^ao á curfitp prazfy mas o DKW, como se vê
melhor o, ponhqceram — entre as quais os pilotos Grapela foto, não é recuperável. Parece impossível,, mas os
luun Hyifi Jáèkfe. Steivart e John Surtees, jalém de fiColin
pilotos nada pofreram, nem mesmo um; arranhão.
¦yftinia. o
•O)^^ficideiíte
:Chapman, dafi Lótus,;'efilan Scott,fiWaJtsoh',\.iiuè. iniciou
grande
;inexplicáyel dè que foi
¦'.'• A
campeão (o livio,.apesar-dCinúmeras çonjecturasi não
Clark na<aireirft'rdè piloto de ;coiridás.,
y ,

Retrato dé iim Mlôto

-h

lí TEATRO

A produção-dá indústria-automobilística: nacional no',
.mês;defi^ôsto f4:;fide;'^4-922 veícúlOfificontra 23.253 fa-.".
bricados no mesmo mês de ,1967, acusando um incremcnto dé 7,17%.
fíesteano, a produção'acumulada da indústria já sobe a 176.570 unidades, superando em 17,5%
o total fabricado de janeiro a agosto de 1967. O maior
veicule» nò
fifabricante é » yolkswageiVfido Brasil:';,.-, ^5.941
'
. ¦ („,.'de
,
período.- _fi-:.fi yfi>,.
Por categoria, òs automóveis
passageiros estão irai'-'
liderança de produção com 98.739 unidades. Os caminhões
e ônibus acusaram o maior crescimento percentual em re-

REVENDEDORES Ê OFICINAS AUTÍ||ZADOS
ififi

AUTO INDUSTRIAL S/A

Bna Gen. Polidoro, 74 — Tel.: 46-4090

Av.

Princesa Isabel, 186 -- Tel.

'

~*

CINAVE — CIA NACIONAL DE VEÍCULOS
Bua Vol. da Pátria. 323 — Tels.: 46-2525 • 46-1144

.
t

" '

.

'

REDI S/A
•

ii

7

' '
.

¦

Lisboa, 120 — Tel. 25-8651

COLONIAL VEÍCULOS S/A

¦¦-

.

''¦'

Rna 19 de Fevjreiro, 43 — Tels.: 46-5923 e 26-357S

GÁVEA S/A — VEÍCULOS E MAQUINAS

CÉRTAC S/A
Av. Brasil, 2.021 — Fones 28-8827 e 28-0897

CIA. STÒ. AMARO DE AUTOMÓVEIS
Av. Oswaldo Crnz, 73/81 — TeL 45-8187

TOYOTA
MÍRIAM S/A
Av. Augusto Severo, 156-A — Tel. 22-8747
Bna Cardoso de Moraes, 235 — Tel. 30-7698

J.

;¦

GUANAUTO VEÍCULOS S/A
Av. Brasil, 1304-D — Tel. 34-2163 (venda veicnlos)
Boa Bela, 1223-D — Tel. 34-8389 (oficina e peças)

Av. Cesário de Melo, 1549

Tel. 94-1660

Rua Bento Lisboa, 106 — Tel. 25-7344 (Catete)
Av. 13 de Maio, 38 — TeL: 22-7867

~~

WILLYS

AMENDOEIRA IMP.

~

VENDE-SE a vista 2 caminhões
Ford F.600.1987 longo: Todo
lona corcromario, enfeitado,
das, pneus novos. NCrt 16.000,00.
Cada. 1 Ford — F 600. 1961. 1
com máquina 1066 nova e equl.
pado, carroçaria nova, reformado-na Ford em cruzeiro. Tratar
Nilópolis.
pelo. telefone' '2525'em -6983
6-^
, ,••

DIVERSOS
AUTOMÓVEIS — Nacionais ou
estrangeiros compro seu auto.
Qualquer marca e ano, mesmo
precisando de consertos vejo em
.sua casa no horário de sua preferência e pago melhor preço
em dinheiro no ato. T. 61-5994 —
Sr. TELES após 19 h. ò»l B. Ana
Neri 770, até às.12b. Di... lamente.
29545 64.

KARMAN GHIA
SUPER SPORTE
CONVERSÍVJEL
Ünico na Guanabara. Vende-se financiado em 24
meses, motor na carantia, radio. Carro de alto luxo.
Tethlana, Rua Haddock Lobo, 437 ..19131 64

ÔNIBUS

5.» m DE SUCESSO ABSOLUTO!

i

;•:¦'.

j

ÔNIBUS USADOS — Vendem-se vários marca Mercêdes-Benz com carrocerias
Monobloco, Cermava e Ciferal. Tratar pelos telefones:
30-0758 e 30-4684 (este até
81661 64
as 18 horas).

.
;..

A CAMPANHA
NACIONAL'DA
CRIANÇA
Av. Franklin Roosevelr, 23
- 4° and. ss/401 a 403
Tel. 32-7866

KARMAN-GHIA
CAEMAN-GHIA 67 — Marfim
emplacado, estado 0 Km. Passo
contrato c| 7,5 milhões mais
11 x 490,00. Tralar H. Barão de
Jaguarlbo 157. Ipanema. Tcl.:
27-2460.
¦ 6196 64
/

CASAMENTO
No EXTERIOR, 30 dias.
Laria experiência. Garantia
de seriedade. Consultai griUl. 10 àj 12, 16 às 19h. Assembüla, 93. tf 1.501. 32-7080.
RIO, Dr. LEITE. 21027

'

de Peter

Tel. 38-3724

ry:. GOMES LEAL Apresenta
O Major Show de Travesti do Mundo

Maison. de -France —• 15 de outubro —
• • ¦ •
curta temporada

m>

A PARÁBOLA
DA MEGERA INDOMÁVEL

(4 PROGRAMAS DIFERENTES)

Av. Gomes Freire, 474 — Res. p/ Tel. 22-0271

0

SALA CECÍLIA MEIRELES
Governo do Est. ds Guanabara
Secret Educ. e Cultura.
Informações: 22-1534

Temporada Oficial de Concertos de 1963

DIA t, U 2lh — ENCONTROS COM BEETHOVEN —
5.* concerto. Programa: Trio em Ml Bemol Maior,
op. 1, n.» 1; Trio em Sol Maior, op.-1, n.° 2; Trio
em D6 Menor( op. 1, n." 3; Sonata em Sol Maior,
op. 98, p/viollno e plano. Interpretes: MttCIO IIOR8ZOWSKI, piano; ALEXANDER 8CHNEIDER, violino;
e XESLIB PARNAS, violoncelo.
DIA"», is 21h — ENCONTROS COM BEBTHOVEN, 6.» conCerto.

!

DIAS

PERDIDOS
NUMA NOITE SUJA

-.'-' / De Plínio Marcos — Dlr.: Mário Prieto
Diariamente is 211i30mln — Sábs., is 20h e 22h
Vcsperals: 5as., 6as. e Doms., is 18h30inln
Reservas: 52-3530

2 ÚLTIMAS

SEMANAS

RALE
' De MÁXIMO GOREI
Dlr. e Cenário: Glannl Ralto
Av. Domes Freire, 474 — Tcl. 22-0271
Inrressos k venda na Sala do Turista e no T. Sta. Rosa.

TEATRO NOVO
%

PARA JUVENTUDE"

DA GUANABARA

Largo da Carioca

2

•

De 10 a 27 de outubro no
TEATRO NOVO
l.a Temporada, de:

"BAILEI

"BONECAS"

DE ARENA

-y.
yy^y-y
\* .
Shaffer — Produção e direçíof
Maurice Vaneau
Uma Comédia

SEN SACIO NOS A

TEATRO RIVAL — Telefone 22-2721

TEATRO

t

,

-Hoje, às 21b30min
.'Bilhetes à venda com antecedência.

'

Black Comedy
'¦

Hoje às 2th, no Teatro Novo

COLABORE COM

Sònienfe 30 dias - TEATRO COPACABANA

mIàmmJm\líÍ\^M

Paulo Gracindo
Direção de
Luís de Lima ,
TEATRO PRINCESA ISABEL

832 64

UM POUCO DE VOCÊ
PARA A CRIANÇA

m^m^L^m^m^^^m^m^m^^^^^^^^^^A^^m^^m^m^mWm^^^m^m^^mWm
sssssssssWi^bssy mm mim? A 1*^ I ¦ mimmmt

Hojp, às 2lhl5mla ,'
Bilhete» à venda — Resérvátt 42-4Í21

^
CAMINHÕES

3BB«"a|BSMaMssssaaMsssBssassasMassa

O maior sucesso ds atual temporada paulista
Finalmente, sábado, dia 5.
I

(UM0R0S0
]ÜMno SIKISSO
TEATRO/ GINÁSTICO

E COM. S/A

Rna Gen. Polidoro, 816 — Tel. 46-8066

de Melrs Gulmariei e Cole
eom trata -aubeea
eom vedetes aaaaheça
com múilcai aaaaboisa
Uma produefo de Américo Leal
Hoje, às ZOh • 22h

Com: Tereza fiÀmayo, CecU - TWré, MasaUiies Gwçs.

(Cetel)

WILSON KING S/A (AUTOMÓVEIS)

.«

«ELAS LEVAM TIJDO99

A COMÉDIA MUSKAL MAIS FAMOSA DO MUNDO

ÚLTIMOS

GUANDU VEÍCULOS S/A

A super-iexy MABIVALDA
no muiloU pri Irentt ,¦;,

IPANEMA

vmmm

^

TEATRO CARLOS GOMES — Tel.: 22-7581
apresenta :, < .
v v II Ju

R. Prudente de Moraes, 824-A — Tel. 47-9794

UM TEATRO INVENÇÃO-NO
MUSEU DE ARTE MODERNA — Reservas: 31-1871
De 8a. a Sábado, is 21h. — Domínio is 19 horas
Preço: NCrS 7,80 — Estuds, NCrS 3,00 — Sócios do
Museu 30% de desconto.

Roa São Clemente, 91 — TeL. 46-1414

(Catete)

FORD

-

Rna Haddock Mbo. 40 —Tel. 28-7170
largo do Machado, 23 — Tel. 45-8043

Texto • apresentado dé MHXOR FERNANDES
Dlr.: OSVALDO LOUREIRO
..
Hoje, àa IIUSmlB
ampte.
^^_<_^ Estacionamento
'

n

ebrd a enxutérrlma ROGARIA e grande elenco.
in Plàtrlameiite. íi 20h e 22h. Doma, às ieh...
, A COMUNIDADE apresenta.

-

(AUTOMÓVEIS) ,

Boa Bento

ELIZETH E ZIMBO IRIO

Comídla de Xchekov

fy ^.yi.'.-:

57-1992

AUTO MODELO S/A
*-«,'¦

|"00 FUNDO DO AZUL DO MUNDO" com

EM RITMO DE
AVENTURA

VOLKSWAGEN

Apresenta ÜLTLMOS DIAS

jf

..',•>..

Jfardel Filho
Leonardo.. Vilar
• Myriam Pires

Criou,o nome da categoria Fórmiuá-VÊ, efiseu primeiro
regulamento, passando a dedicar-se com entusiasmo à òrganização de provas e à construção desses carios, juntamente com William DUckfròrtlii Como resultado de, seu
trabalho, viu o, Fórmula VÊ/tornarfSe a coqueluche; do'
'•'.
-y-".'--- -',.',
mundo " automobilístico'atual.'•-;>'•'¦
-¦¦V"-X ";•«;¦• '¦-;•-•¦. .-"'
.<..

,

TEATRO TONELEROS (R. Toneleros, 88 - TeL 81-3888)

—. Reservas: 32-5817

üJiOli

R. C. BONFM

MESBLA S/A

ULTIMAS SEMANAS
por motive de viagem,
' '
Res.: 47-8841
\

GRUPO DO RIO estréia dia 9 - 0 "Ciclo Russo"
•'>',¦
'¦¦¦¦
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George M. Smitji, um dos maiores íncéritivaaorek do
automobilismo' moderno, foi sepultado em Arlingthon, após
longa-enfermidade. Foi êle: quem leyou-adiante a idéia
de Hubert Brundage, de popularizar as,corridas, com um
monopôsto.de'baixo,custo e fácil manutenção, utilizando
a mecânica Volkswagen? projetada por Ferdinand Porsche.
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lação à ptodução' der'janeiro-agôistoae 1967: 6i;05%. O
recorde anual de pródusão da indústria, automobilística
nacional foi estabelecido, em 1967, com um total de ....
225.325.veículos produzidos. Este ano, se as fábricas mantiverem o mesíno ritnto o.firecorde será quebrado. -í
: ,, Púdèrsè estimar que até ,o fim de dezembro serão
fabricadas cerca de 260.000 unidades, superando até mesmo ;ás previsões iniciais,' 'estimadas eni .250.000 veículos^
o que indica plena
ascensão do' mercado de' consumo do
'.''..¦'•
""% '
¦
-•**""-•'.r.,/-:;..':,.
país.

Mòrreii o mador do WmM
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HOJE
À5 21 HS.

Produgão passará de 250 mil
y.
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Um» comédia de

'

apresentando.

americana de ÍO anos nas pistas de Indianápolis;
vezes campeão da Tasmãma... ? ,.
fiSüá grandeza, séguiMo^vroirecentémente publica"Jim! Clark: Portrait of a ;Great Driver*',, não depènapenas dos seus próprios recordes/ ¦ '.!
Volta e meia o livro mostra a perícia consumada de
Clark é ò completo domínio da sua profissão, estabelecendo recordes para os outros baterem.
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P:;|«^NCEL0re MÍRIAM MULllfeüí"

nia
três
'
fi
do,
¦dia

de. todos, os tempos. Foi, sem dúvida alguma, aceito como
um.-,mestre"entre seus .ficpntemporâneos —-.vencedor de
maior\ni^«oi'de. canipèonâtbs da categoria dé ."Grand
Pr&^rdOfiqu©iqúal^r-^áÊto piloto; duasfiv&feafiéampeãó
mundial, o primeiro piloto europeu a quebrar a hegemo-
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(te flèsfr^

I/)NbaJBS(ÉNi5-ÇM;)ifi-rbfalecido Jimj Clark eraconsiderado" por muitoS como o maior .piloto de corridas
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Maria Minhocsi
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de Bertolt Brçekt/

APRESENTA

O PRAZER DE VER
E OUYIR
18 encontros eom Geny Marcondes, objetivando o rstudo do
relacionamento entre as linguagens plástlra e musical
itr ivés dos tempos. Inicio dia 15 de outubro
Custo total do ciclo: NCrJ 15,00 — Inscrição no
Teatro V»vo — Av. Gomes Freire, 474 — Tcl. 22-0271

TEA TRO. DE BOLSO — LEBLON
RES. 27-3122
Av. Ataulfo de Paiva, 289-A — Ar Refrigerado
AURIMAll ROCHA apresenU 2 sucessos infantis

NôtO

"A^ASA

'O

DE
CHOCOLATE"

PEIXINHO
DOURADO"

De Nazi Rocha

De Aurlmar Rocna
Com:

Com Ester Ferreira,
Wanda Crlstlskaya e
Walter Soares.
Sábs., Is 161i
Doms., is 15h45mln

Wanda

Crltlskays,

Ester Ferreira, Walter Soares, Luis Carlos Valder e
Itiitli Steftens.
íiábs., is 17h
Doms., is l«h45mln

ao Diners)
NOVO TEATRO DE BOLSO (Filiado
269-A — LEBLON
AV. Ataulfo de Paiva,
Ar Refrigerado — Tel. 27-J122
AURIMAR ROCHA apresenta no
2.* Mês de Sucesso a sua comédia

MINIIA DO€:K
SUBVERSIVA
"O Autor ajuda eficientemente seu público a rir através
de piadas bastante lellies" (Yan Mlchalskl —. J. do Brasil).
Hoje, is 21h30tnln — AmanliS. is Hih30mln, vesp. a pretos
reduzidos. Estudantes: NCrJ 5,00 de 3a. a 6a. fslra.
Adonis veste os Atores.
54048

DIVERSOS

74 CASAS COMERCIAIS 90

—
INSTALADORA JACKSON
Aceita pequeno c graiYdc serviço de luz e força. Tambím fazemoa aumento» de carga para
ar condicionados, orçamento grâ
tis. Tel. 22-2551, R. do Lavra
tílo 27, tob.
13531 M

C. V. DE INDÚSTRIAS €'
POSTO DE GASOLINA — Pas>»¦-»<; o maior da Tijuca c/ 3
frentes 1.400 m2. Tel.: 48-03B8
Sr. PINHEIRO — Av. Maracanã
C613S3
«39.

3.° Caderno

Correio tíaMaivM

v*r* ii
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: i; TELEVISÃO": r:t
11,30 ( X) Filme* e Desenho»
< ( ?> Uni Ounl Té: (Infantil Instru.
tlvo)
13,00 ( 6) Circo Por Toda Parte
< 8) ú Mágico da Morte
12,30 ( 4)'Desenho» Animados: (Filmes)
( 6) Odontologia Infantil: (Programa Infantil)
12,50 ( 6) Boa-Tarde
13,00 ( 4) show da Cidade: (Jornalístico
Variado, com Entrevistas)
1449 ( 6) Sala de Espera
S)
(
Cinema no Seis
19,50 < 8) Filme Seriado ;"T
14,30 ( 4) Sessão das Duas: (Filme a ser
Programado)
. , V.
15,18 ( 4) Capitão FuracSo: (com apre%sentac8o ao Vivo)
16,00 (6) Capitão Aza: (Programa Infan.
tii, com apresentaçâí ao Vivo)
(13) Desenhos
lí,40 (13) A* professorinha*
17.00 ( 9) Aula de inglês
17,30 ( 6) A Estréia é o Limite: (Programa Infantil, com a participação
do Auditório)
( 9) Clube da Tia Aríete
17,50 ( 4) Super-Homem: (Filme)' \
18,00 ( 6) Homem Aranha
(9) Filmes
(13) Alegres Companheiros
18,30 ( 2) Novela: A Pequena Orf»
.( 4) Oa Três Patetas: (Filme)
18,50 ( 4) 004-Longras: (Consultório Sentlmehtal)
18,55 ( 8) Elis Urgente
19,00 ( 2) Novela: a Legião dos Esquecidos: (com Francisco Cuoco e
Rodolfo Mayer)
4)
Novela: A Grande Mentira
(
19,10 ( 6) Novela: Antônio Maria
19,30 ( 2) Novela: A Muralha
(13) Telejornal
19,35 ( 4) Jornal da Globo
19.48 (13) Noa Esportes
19,55 ( 6) o Diário de um Repórter
( 9) Telesporte
20,00 ( 2) Novela: O Direito dos Filhos:
(com Henrique Martins • Leilo
Diniz)
(4) Discoteca do Cbaorinha:' (Musical Variado ao Vivo) ¦-—
( S) o Seu Repórter Esso: (Telejor.
nal)
(13) Ternurinha e Tremendflo
20,10 ( 9) Jornal das Oito
20,13 ( 6) Show do Gollas: (Musical com
. Ronald Golias)
20,30 ( 2) Filme de Longa-Metragem
9)
Passagem Para o Nordeste:¦.—
(
(Filme) •
. (13) Novela; a «ltlma Testemunha
Maverick:
2l,00 (3)
(Filme)
(13) Carlos Imperial o os Sete Homen* de Ouro
21,15 ( 4) Novela: Passo dos Ventos
21,45 ( 4) Novela: A Gato de Vlson
22,00 ( 2) .Quem Julgo * Você
(9) Jornal do Estado do Rio
22,15 ( 4) Jornal de verdade
\ .
( 6) Rumo ao Desconhecido: (Fllme)
22,25 (13) Serviço de Utilidade Pública
22,30 ( 4) Sessão das Dez: (Filme a ser
Programado)
( 9) Mesas-Redondas
de
Gilson
Amado
(13) Jornal de Vanguarda
23,00 ( 2) Jornal Excelsior
. (13) Diálogo
23,15 ( 6) A Grande EdlçSo: (Apresenta,
çfio de jornal falado, com He.
' -, .
roa Domingues)

ÊAPITóLIO — (22-8788) — A Hora da
Pistola — (a* 14 — 16 — 18 — 20 e
ODEON — (22-1508) — Maria Bonita,
. Rainha do Cangaço — (às 14 — 16 —.'.
18 — 20 e 22)
IMPÉRIO — (22-9348) — Luv — Essa
1 v Çois* o Amor — (ás 14 — 16 — 18 —
»;••;«»)¦•;¦.,

PLAZA¦ — (22-1097) — Django Mata por
i Dinheiro.
PALÁCIO — (22-0838) — O Vale das Bo' néca» — (ás 14 — 16,30 — 19 e 21,30)
PATHE — (22-8795) — A Madona de Ce— 14 — 16 — 18 — 20
' dro —; (às 12
* 22)
—
RIVOLI
Os Viciados
REX — (22-6327) — Joe Dinamite — (ás
18 — 17 — 19 e 21)
VITÓRIA — (42-9020) — 2001: Uma Odtssela no Espaço — (às 15 — 18 e 21)

BRUNI-RIO BRANCO— (43-1639) ¦; — O*
-Viciados.' . / V; V
•:¦. .
CINE-HORA — (52-7707) — Atualidades
Desenhos — Viagens e Comédias
(desde 10 horas da manhi.) — Ao*,
domingo* e feriado*: — (Festival In- •
yíVW'.y>
.faiitil)- i,í
CINK-AJtTE — (42-5853)' — (MU*eu da
' Imagem.e do Som) \CDJEAC-TBIANON — (42-4024)SS- Uma
Noite no Tabarln
.
/
'
mi*. — (42-OT63) —
FESTIVAL — (52-2828) — O» Viciado*
FLORIANO— (43-9074) — Por.'Um Punhado de Diamantes — SShto Contra
, - a Quadrilha do Rlng — (às 14,50 —
18,10 e 20,05)
.MARROCOS — (22-7979) — A Longa'

VTTSõmSs-óãlo
PRESIDENTE — (42-7128) — Os Amfires
de um Demônio
BAO JOSÉ — (42-0592) — Os Viciados

Catete
AZTECA — (43-6813) — Joe Dinamite
—
(às
—

14
16
18 — 20 e 22)
CONDOR—LARGO DO MACHADO — ...
O Homem, O Orgulho e
" a(45-7374)!—'
Vingança — (às 14 — 16 — ' 18 — 20
;v'el2)
'.'
POLITEAMA — (25-1143) — A Um Pasao da Eternidade — Divórcio à Americana — (às 13,30 — 17,35 e 19,55)
SAO LUIZ — (25-7679) — O Planeta dos
Macaco» — (às 13,20 — 15,50 — 17,40
19,50 e 22)
'!'¦

BRUNI-FLAMENGO —' Trens Estreitamente Vigiado* — (às 14 — 16 — 18
. — 20 e 22)
KELLY — Jovens Pra Frente -.
PAISSANDU — Os Pastores da Desordem
(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22)
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No EXTE31IOR, 30 dias. Larga,
experl6ncla. Garantia de seriedade. Consultas'grátis. 10 às 12,
16 aa 19h. Assembléia, 93, »/
1.504. 32-703.0, Rio, Dr. LEITE
28707
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Jamci Maion
Hord/ K.ruqer

CORTINAS - NOVA
Feitas das süas"TôTWs"Tâ1rBTTjW;iínp~"
reformo, conserta, muda-se os feitios
vira-se
avesso

J)EDETiZAÇ/OS
! DESMTOAÇÃO

CÜMM t.
ia unos'

RUGANI

-se

'

'1

?6-4683 - 46-0076

«teto 2^832
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LUCHINO VISCONTI em

¦¦

¦-.

S2v_5i

11

-1

.i-ry»?

¦

.

APRENDA DIRIGIR VOLKS —
Apanho a domicilio. Zona Sul,
Tljuca o adjacências. Aulas também aos domingos e feriados.
Documentos e matricula grátis.
Tratar: 57-7845. MAUIUCÍO.
1931 83

SUPER SYNTEKO
C/ garantia. Tel. 84-0524
17197 83

PORTAS P/ BOX
SOMENTE DE LUXO
' - Fechamento de Varandas, Portas p/ Box. Esquadrias em Dnralumínio em Geral. Orçamento Grátis.
52-9016 — Jorge Santos. 21058 83

CLÍNICA MÉDICA

DR. aORIANO DE LEMOS
CLINICA MÉDICA E PROFILAXIA DO CÂNCER. R. Sen. Dantas nv 76, sala 507. Tel. 22-2748.
Residência: R. Boa Vista, 132.
T. 38-3705

Dr. Demerval M' Carvalho
Clinica Médica — Doenças Alér*
glc*t. Catete, 37 e Copacabana,
1052 sl 901 254828. Marcar hora

CHECK-UP — Priafio de ventre
Rio Branco, 257, 8/ 605. 22-9507.

DOENÇAS DA PELE

DR. (MAN0EL STERNICK

Clinica o cirurgia da pele. Av.
Rio Branco, 156 s/1734 - 454606

Dr. Aloysio Graça Aranha

av. mo Branco, 156/623.42-6845

DR. VEÍGÀ"Fl!T"

R. Santa Clara, 33 — aala 1.123
Tels.: 57-7471 e Rei.: 27-2322

Reforma qualquer tipo de movela estofados, cortinas, capa* como sa for forraçio. REI DAS
CAPAS — SSo Joto Batista, 86.
1924 83

PINTURAS E REFORMAS
Executa-se em residências
e aptos, c/ fino acabamento.
Orç. graus. Chame J. Lima
— Tel. 32-3647. 21034 83

DR. MOISÉS FISCH

DR. A. ACKERMANN
VIAS URINARIA». FRAQUEZA
SEXUAL. Doenças de Senhoras.
Dai 13 }( IS hs. Rua Senador
Dantas, 117 S/ 2.120. T. 22-2447

BTOFADOR A PRAZO

Faz-se cortinas capas c colchas

2*3795 - SARAIVA.

Annanos

11923 83

embutidos

Kxecuu-sr rrvrstlnienfais
Invtnlaci',, s rnmrrcbls, óti-'
nus n-fiTi-nrias. orçámpnt"is s/ i ciniinimisii)
Tolc'"ne ..1T-7W.'
Klrm.i rrKistrada c ,:.(. xi.Sli.u:

DR.

DR. CUIDO FERRARI
Cirurgia ocular. R. Vise. Pirajá.
4, sala 201. Tela,: 474408, 274957 ,

OUVIDOS — NARIZ
GARGANTA

DR. ÁLVARO COSTA

Dr. Robalinho Cavalcanti
Clinica Médica. Doença nervos»
México, 41, 89. 42-6724 / 26-2481

Dra. Maria José Werneck

Clinica médica — Pslcofarapla
clinica hipnose. R. Conde Bonfim, 246 s. 404. 39a, 4ís, G?s das
14 às 17 hs. Tels. 34-1688 e 38-9871

Garganta, Narlr, Ouvidos, Olho*
Debre, 23, 119. 42-1065 e 254208

ELETR0-S0N0 HIPNOSE
Psícoferapia dinâmica

DR. MILTON DE ALMEIDA

DR. A. MONTERA - R. Santa
Clara, 70, 2 and. Diariamente
das 14 ia 20 hora». T. 57-3253

Ouvidos, Narlr, Garganta —
Av. Rio Branco, 185 s/211 324787
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CINE.ARTk '.toiT/'-. (»^7»»6V —Féítiv»!,
(ás
"Aft*1 - A MadWMé' Cedro ~
— (às
V=> \ ^V-;
Àí™
¦^ÍS-S^yS
-"¦• '¦¦¦
|^^r»mes;Tonto
. . .1 Operação :D^tl;J!.
j*",l^'.V
•: .20'e .»»).-.y..:
¦ ~-\ül'*-m

• -.•.¦!f»Jv,

e 22) jf
¦"¦.::"'
sao bentos o» yicÍKio*.
-SAO
y'
JORqg ~-

\

Cüxw»:X\.';y._
> -Is •'
. BRASIL —, Jó* Dinamite ,"¦
CAXIAS — Santo Agente SX-1 vContra

DUb4Uc" ~ Rev41w •"«"to
™JÜÜ?.°
CENTRAL — (Duqu*. d* Caxla»)

¦ at4&f\-,^?!S& Agept» »6»i| contra
Missão
•

Diabólica — Saraivada"¦ de Ba-Ia» v ..".'-jr'-..
V'.,; ,¦/
vr\y •':'¦••,'¦
PAI!•— o F.B'.I. Còntrá a Máfla _ TJ»a'
Vet^UíjQue eu .Morra - («* «/
. — 18J0 e 20,20)
8y^iI*„??8.A — (PttqiW
"i «le Caxias)'-.
Os Viciados
&-'.>«.-•
.-;•
SANTO ANTÔNIO'

,-\.

Petrópolis

capitóuo^ (J826) -M»ilaBonita-•
(à* 15A» — 17^0,— 19J0 • J1J0)
DOM .PEDRO - (8400) -^iiaSònS''*>
'•. ESPERANTO — ¦ Jòv«n»'.Prá:.í*ente''
PETRÓPOLIS — A Hora. d*! Pistola —
(à* ,15,30 -i 17M.~,tt!» • il»)''• '"' "' '" ¦ '' ¦•',' ' '- ' ' -¦ C
*;
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AULAS — Ginástica, violão canto guitarra bateria baixo. Dança
rltimica. F. 43-7252. 20 mensal
2 aulas p. semana. Ruá Senador,
Pompeu, 160. 1936
83

COLCHÕES

:¦¦!*'¦

. 18318

>

i ....j»....

,

H

C0UB0RE COM A CAMPANHA NACIONAL '
DA CRIANÇA
"A»
Av.Froriklin Rooseyeítlls —
and s$/401 a 403
:.^ "¦•?
Tel, 32-7WÍS v -.^ '*"

UM FILME DA PARAMOUNT, BASEADO NA

Mi OBRA-PRIMA DE

ALBERT CÁMÜS!

EM TECHINICOLOR — PROIBIDO ATÉ 18 ANOS

râiw
ANTIGÜIDADES — Compro
objetos de arte, pratarla,
porcelanas, cristal», móveis,
tapetes, moedas quadros e
marfins. 86-1219.. Moedas,
,17191 83

CORTINAS JAPONESAS

A vista o menor preto a prazo
Fabricam.se e reformam-se
264622.
colchões de crina. Fáb. Lu. sem juros. Fábrica
8642
83
so3rasiIeiro. Tel. 43-0603 —
Rua Santana, 100.
29S68 83

y*í'

PERSIANAS %
TRIUNFO LTDA.
Persianas novas reformas troca
de cadarço corda. Conserto dé
Veneziana, correia, mola e cabo
de aco. R. das Laranjeiras, .338.
— Loja 58 — Tel. 25-9098 e
<5-1513. 11943 TSS

SUPER SYNTEKO

ESTAMPARIA DE
PAREDES

Sr. PEREIRA. T. 47-9325. Servicos perfeitos. Or;. grátis.
9728 83

...Não é papell Rápido. Econômico. LavAvel. Tel. 374115 (Material Importado). 17099 83

Reforma-se estofados faz-se capas e colchas. 23-3795, SARAIVA.
11924 83

CORTINAS A PRAZO

,

HEMORRÓIDAS

DRA. HILDA MARTINELLI
Colltes amebianas'* Hemorróldas sem operação da» 13 às 18h.
R. Rodrigo SUva, 14. T. 52-3018

ORTOPEDIA

DR. LUTHERO VARGAS
Rua Moura Brito, 81. T. 284663
29, 49, 69 às 17b. Hora marcada

,

ESTOFADOR
Lava-se • reforma-se cortinas
e estofados. 46-8221>Sr. CARLOS.
16061 83

DENTISTA

DR. LAURO SÉLLOS

ROMULO BOCCANERA

Cirurgia, prótese, doenças da
boca, odontologia geral. Av.
Engenheiro Assis Ribeiro, 654.
T. 902471, CeteU Mar. Herme»

Ajustamentos, Conflitos, Palcoterapia. Copacabana, 861, s/806 '
39s, 59», sábs. T. 37-0559 6 57-5369

DR. JOAQUIM SANTOS

CIRURGIA PLÁSTICA

Há 35 anos só traat sem operação. Rua Assembléia, 41 — 49
— T. 52-4861

DR. JACOB OIGHENSTEIN

SANATÓRIOS

VARIZES E
ÚLCERAS VARICOSAS

Para senhoras nervosa». Orlen.
tação: Dr. Robalinho Cavalcanti.
R. Carolina Santo», 170. 29-3954

3?s, 59s 14 as 19h, sáb. 9 às 12h
Copacabana, 542, st 303. 57-2623

PORTAS PARA BOX
TEL.: 44-M50
RUA DÁ PASSAGEM, 60
¦ 16141 8»
;

PSICOLOGIA

Reumatismo * Fisioterapia ¦ —
Franklin Roosevelt, 128 - 32-6589

-

FECHAMENTO DE ÁREAS,
VARANDAS, ETC.

SUPER SYNTEKO

Raspagem p/ cera. Façt pgto.
Orç. grátis. TeL 544174 Sr. SANTOS.
20264 83

Pslcoterapla dinâmica Intensiva.
Rua Siqueira Campos, 43, S. 1021
2», 49, 69. 17 à» 19 hs. 36-0187.

DURsUÜMÍNIO
ÂHODIZADÓ'

t

IMPLANTES DENTÁRIOS
DR. A.J. MÀRGHON

Estágios em Paris e Lausanne
Av. Copacabana, 760 — aala 304
lMarcar_hora_— Tel 56-4473

CASAS DE SAÚDE
E MATERNIDADE

Sanatório Sania Juliana ? Casa de Saúde e Matèrnldade Arnaldo de Moraes

Dr. Amélio Pinto Ribeiro
Doenças

LABORATÓRIOS DE
ANALISES

Vascular** Periféricas
Av. Rio Branco, 166 - s. 1215/16
Marcar hora — TeL: 22-1189

DR. HOMERO SALAZAR

DR. EVALDO PARENTE

Doenças Vasculares Periféricas
Av. Copacabana, 897, »/ 704 —
Marcar consulta, Tel. 37-2693

Análises médicas • Bncteriolosh
Av. Prin. Isabel, 323/610. 36-1533
Dias da Cruz, 165/308. 294574

(Abert* I ciais* médica)
Clcrurgla de homens e senhoras
— Parto* -i- CUnlca do Checkup (Inventário Ve saúde com'oa sexos)
, pleto para ambos,
Exames de laboratório e bormo—Ralos
nato
X — Parto a preco fixo Cr» 250.000. Mantemo»
convento com o I.N.P.S. DireCio: Dr. Arnaldo de Moraes
FO. RUA CONSTANTE RAMOS,
173, Copacabana — TeL 57-8110
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0 QÜE VOCÊ JA FÊZ NO "MÊS

PUBLICA-SE AS QUARTAS-FEIRAS, SEXTAS E DOMINGOS NESTA SEÇÃO
TEL.: $2-6158
OCULISTA
REUMATISMO
DOENÇAS NERVOSAS
MEDICINA PSICOLÓGICA
E MENTAIS
ORLANDO REBELL0
DR. WALDEMAR BIANCHI
DR. ARA» COHEN

Chefe serv. oftalmologia • HSE
Av. Copacabana 605/1010.36-1000

___í_$gggis^

y,2»-FEiRA: CARUSO (COP.) e BRUNI-TIJUCA

(LO STRANIERO)

MÓVEIS .direto da fábrica, em
estilo Jacarandâ colonial brasileiro. A vista dez por cento. Mesa redonda, mesa holandesa comum, marquesa fica de todos tamnnhos,' cadeira mlneirlnha, cadelra medalhão, banco de Igreja,
canapé, tudo pronta entrega.
Rua Domingos Ferreira, 41-A.
1918 83
•
_,..-¦ ..

A Longa NorSTeV 00»»

. .- • ; ;i ¦'¦-'•. ,'•'-'''.":-!?¦ ¦''V-yV."''.'''!.1 '

Profissio humanitária e bastante rendo»*. Diploma lerrstrado na Fisc. da Medicina. INICIO — 7 de Outubro. INFOR-2g7»l
MAÇ0E8 — 4S-5728.
;.1íJ' : y-..

MALAS VELHAS

i .-3'

INDICADOR MÉDICO

DR. JOSÉ GANDÍMANN

CLÍNICA UROLÓGICA

DOENÇAS CRIANÇAS

ESTOFADOR MACHADO
Ta. 26-3597

ESTÔMAGO — FÍGADO
Intestino» - V. Biliar

DOENÇAS DAS
SENHORAS E PARTOS
P. Botafogo, 428, ap. 202. 26-2264

LAQUEA-SE móvcla, envemlzase o faz-se cortinas e reforma*.
Tel. 25-2886 — OUvelra.'
8»
11983

arte — (Sao Jo«c de Meriti) — Jo*
Dinamite
PALÁCIO — (SSo Joio de Meriti) — '"
IGUAÇU — (Nova Iguaçu) —DJ»ngo
'.:X":;#»ta' *^h___Ç.^^.-.'/;'S!^?;
RIAN— (CoelhoVd» Rocha) —
~ <Novâ ííwe») - <>¦
8A,ÍÜ
¦ ¦ --YltHHTB»'-'¦';;=
!*•* '¦' '¦•-•'
•
.>¦'.'¦'•'.. T^.
ÍAR^BOIA - (Nilipolit) - O», VI.'

CURSO DE MASSAGEM
. PR.P.LIMG

Consertamos qualquer tipo de
m«}»»4p»»ta», bolsa* « fechadu.
ra» na Mala Guanabara.R. do"
lavradlo, 148. Tel. 42-3854. '
'¦¦-,: .;¦;.¦
29567

Wms DECORAÇÕES
REFORMA-SE e ' faz-se novos
colchões de mola, crlna, etc...
com perfeição. Atendc-se a domicillo tel.: 48-2033
(recado)
Sr. Manoel colchelro. ,
t
15047 83
NOVIDADE! embelezamos parede* com os mais modernos processos. Revestimentos plásticos.
Pelas, papéis, tinturas, reformas
geral*. Muro arquitetura
46-8874. 6184 83

¦

Cáiji»,.' Camisas,': Sapatos,:
etc. —. Piago melhor que
•«9A!«nejr outro.

O ESTRANGEIRO
.'~,'fíi't

¦

Compro a

CASA JlffIO

(22-0873

MARCELLO MASTROIANNI e ANNA KARINA
estão maravilhosos sob a direção de

Estado do BM
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ITAMAR - (GOT.-1B9)
de
''ivv.., —: Bandidos
Kandahar
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VITÓRIA - (BNGr»45) -, • A Bala da
V Tarde - (*» 15 —sST.f-£ ,i» • •_).;,

m

ART-PALACIO TUTJCA — Oi Viciado» ,
V —¦(*»;;»•— 16 — 18:— J0".*;*O
"
AMÉRICA -^ (48-4519) - A Hora
•' V tottíríçftí-M—
jí.—¦'«
BRUNI-SAtNB PESA — Jovem '
.•>v«fen*iif!?y'r .•' ¦>•-¦',¦¦'.. '•¦•¦••:'
BRITANIA - O. Amíre* d*

_t a_l»VHfflil»lllllIIIlliHlllln__r_____ _¦ A^BK

*L»V»»i**»lm\M

O Homem, o Orfulho
ALE6KB
¦,.« a Vingança — Ar Gotnart
•
¦¦¦ .^vT-'. Sanar
TT^::
r*Diabollkv

RNGKNHO Dl JBOrrRO - (29-4138) Meu Nom* 4 Peco
«T0ARACl^(Hid_áv:
GUADALUPEy^ Wvida de Sangue '—.'
¦ ¦, Viagem ao Mundo do». Prazeres - \
A=->fVOtíBi93*1182) — Django
iwr jDiahelro
'Vlllaer);fe:.-M_a
Boni-

Tijuca
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TODOS OS SANTOS (49-0300), —
Guerra rPaa - O Murtérto da Qha

i.m
BRUNI-TUUCA - Rdipo-Itei'.'':
,»™Vi
t
CARIOCA — (28-8178) — LUV —
- (Penha) i. /Bonnto U
LEOPOLDINA
Coisa' o Amor — (ti 14 -r.^VtlÁAt
'¦¦ —HOeZt).
••,:':-v.-..'."-.ivií'-".<<:.-d': MO»*jro«S»Wae^;'.,_i*Ba_*/5!.
-:;:-.-.-i.C",-í.
Copacabana
TourjJroRem sorte - <** i»,io e 19)
> „¦
comodoro - A Comando de Marti•;W;>T.^í8;^Mí;e*v5* MvmmmPm-nn) - o. ch.caii
náhv>,*(e»?.i4.-—
'-^..^i
ART-PALACIO COPACABANA
22) ." • •¦ 'V';v'' :¦'¦¦¦' -;•¦'¦;::v :v:.';¦ • '«\:_<'tM$_i_aHÍfwtaBjyyié; (»»'aj^o;;
. (57-2795) — Ds Viciado* — (às 14 —
V''
HADDOCK LOBO ^ (4*4«*> -,'«'
f
16 — 18 — 30& 22)' v
,
Madona de CeMADRID
'.(àáia — (48-1184) - Jo*DhM«#t*—-y MitS?'(WWIt)
ALASKA —• O Homem Nu — (ài 14 —
— ii8;>--20« »2)...:,0«yp''-"
i—_».~-».•-*•)'
,. , íe .,—\w • ~'. ao.>
.
- Bandido
MM)
;. METRO-TUDCA _ (48-»»ÍO)i,&;A^ÍÍ»*
alvorada sííMp|>,:-i Trén» _tj_,:'
dona de Cedro — (às H-r 16—48
•
tamento Vigiados
¦'::¦'•
— Í0,e22) ',-.'¦
pi)»|gi«ò MatajVv
brunmopacabawa- J0V«m; .,.
.^JrtoDlSL»
OLINDA — (48-1032)
Mata Por
'• ¦ —Django.•'.¦",¦
v
_í_*nffiKít
_
Dinheiro
.
j).
0S_j(u) .'»&„' Viciado*'. CONDOR-COPACJÍBANA - ItlM) RIO — Babel, ^odoma, lia*; Vega»
\\:-i
<?íí2 lu»u*l> - °*
'
mera, u Orgulho *, *>«bj«n\r*
ROMA,— (28-4904)' —
r" ' VV ' \r\í
O Arirv*r**riò — <•» .is •
''¦¦"""
S^NTO
AFONSO
,'v
y
CARUSO
K4^ACAÍ*^^^M^ So¦'.• ''i'- dom»;
^^^^Mm^wsmki
AMrhV;
¦ TUüCA %(»á/5513) - Bòmdé|fc't.Clyd»
¦\
se<aeto--Cl»ntr».»tt^x.,.v'.v-í^^^-''
COPACA&
(Uma Rajada de Bala) — (Is 14 —
'."'¦'*f:Coii
'..'.'
—Arenas
HIcraNOPOLI*
PALÁCIO
—20
San.
16— 18
e 22)
i?
grentas
TIJUCA—PALACE '— (28-4610) — Os
—
PALÁCIO
VITORIA
(48-1971) — For.
Pastores da Desordem — (à»/,14 — v
FLÓRIDA''
Jo* Din^nlte - (•» 14 —
'"....
: Alguns Dólares * Meno* v-\,.,' ¦,-!.'
16 — 18 —20 e 22)
ií—.vii_
PALÁCIO SANTA CRUZ — Neutron; o
¦vaw-^^^S^^^M^
v Mascarado Negro
?'. -4,.
MRTRO-COPACARANA - (37-9898) ¦ PARA—TODOS — (29-5191) — A'Madona •
Grajaú
Madona de Cedro —
--18
_
11
' (às
de Cedro — (às 14'. — 16 — 18 — 20
18 — 20 e 22)
.
,.
,.¦-;¦ ,.*.-", ;,
K:%/.é 22) ,.'.?-. . v
RIAN - (36-8114) - Os Pecados de ToBRTJNI-GRAJAO
/'PARAÍSO — (30-1080) -i Óa Viciado*
dos Nós" — (ai Í3.20 — 15130 — ií.40
PENHA -.(3Q.1121) — Jovens ftí Fren-:
'
tõRlÇAMAR..-t97.W38)- r'.fj%e''Mula
VUü IsabelPIEDADE — (29-6532) — Jovens Prâ
'.'..'
ÍTerite ..'¦•.
,. v- .
/•. :',.;
WVlBBA,,-t,(47.8»0P) í-: Joe Dmamlte
V—A ISABEL — (38-1310) — Maria Bo-.
PILAR — (Pilares) — Texas 1867
"&* —
(à* 16 - 18 ;~a0 <¦¦¦¦;.s;m
'
»-2»)'v ? ~-:>-xJ ¦¦
—' ($s\l5 - 17 — 19 e 21)
nita
—
RAMOS
—
(30-1094)
o»
Vidadóa
'
ROVA_w.'.y.'-yv.
' '"'¦
1 REGÊNCIA — O» Viciados ROXY a? (36^6245) «¦ Os Bravos. nSo se
REIS — (Anchieta) -* Jovens Pra Fren»
Rendem — (às'14
São Cristóvão,.
16,30 -19 e
21,30) ,
BRAL - (39J487) _ ò* AvMtiiielro.
FLUMINENSE -1 (28-1404) — Por Um \ •V — Bandoleiro Temerário:
-'v.:
Punhado de Diamantes —, Tarzafc
— A Doce Vida de Giovan- .
REALENGO
Jardim Botânico
Contra os Homens Leópardos — (às'
v
.:
.
y-ni-i Adies Hombre ,
17,30 e 20,55)
RDDAN — (Abolição) -i Sete Contra
1-6257)'
NATAL — (48-1480) — Uma Sepultura na
JUSSARA —
—
Todos
Texaho Vingador -yv
Eternidade — Os Chacais — (às 17^0
'
RIO—PALACE — Os Viciados
¦•* 20,50)
:'¦-'
- (49-3322) — Felizes Pá-,'
RIACHUELO
>
y '¦'v.
Ipanema e Leblon
•••¦¦"
.
¦¦:'¦.-,
*a.S*mpr*
;¦
$¦ i
'
li
ROSÁRIO
''Frente. ii!.(30-1889)' 'r — -Joven* Pra."
Subúrbios
..
BRUí^»Áp«&!''^
',
Os
'
:
'
¦
v
'.:v
'"
'„
¦»
¦
¦
.,¦ Amores de um-Demônio^Ví.!vl' :¦¦-/ , ¦•
SANTA-AUCB—\(38-9993).i- AiHora da
LEBLON - (27-7805) ¦-!"Seis Nfio RegresART-PALACIO MÉIER;—1 Os .Viciados —
—
-r
Pistola
15
(às
17 — 19 e 21) V> ,
•
sarará — (ii 14 — 16 —18 — 20 e
.,
(àsl4.'-T-ie—,18'.—'20'e':22). - ,.
SANTA ROSA — (Gramacho) — Joven»
- ¦,%¦,> •,-:¦
ART-PALACIO MADUREIRA — O* Vii v 22)
Pra
Frente
•
,
MIRAMAR ;-.!¦ (474881) - A Hora da
ciados (às 14 — 16;— 18 — 20 e 22)
SAO FRANCISCO — (Rocha Miranda) —
Pistola — (às 14 — 16 — 18 — 20 e
ALFA,— (29-8215), —•.';.¦:,'
Os Viciados
. Joven* pra Frente \
.
¦
ANCHIETA ,'
-!-. <30-4ISl) -; Os Viciado*
- A Màddha dé CeAYMORÉ — (PenhaJ — " : :/'
S.ÍJJÜÍS*0
PAX — (27-6621)
TramiçA — (Jacarepaguá) — A Vindro — '(a*,14¦••-¦ 18,'— lí-V 20 e 22)
BRUNLMÉIER
—
Jovens pra
(fflil—l)
i
gança do Foragido -I- Amor à Amei.V
PIRAJÁ — (47-36ÍB)'— UrnaNova Cará
Frente '
.',..?-,;¦.. . : ..
1:. • .-;':¦;'
ricana' .
no Inferno — Roleta' Russa — (às ..
CACHAMBI — (61-8256) — NoCalor da
— (49-3838) — Um Homem
TRINDADE
13,20 —'16^5*120,30)
Noite — (às 1?.— 19,10 e 2L20)
em Fuga — Grito de Sangue
v,

Centro

Flamengo
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BOTAFOGO ~}fm*mM*^. Seis Nâo Regrassaram«Tltaigg— 1» e 21).i -w'
BRUNI-BOTAFOOO;— (S6-4072)
:y— Os'¦¦¦¦
Viciado» • , »;C'f
.>•'
—
CAPRI
A Comando de Marginal» —
-~
—
^
20*22).
14-16
(_
CORAL— (Praia de Botafogo) —O»
VI'¦'•
ciados
¦ ht'.tti ¦' !'¦'
—
—
•CALA
(Praia' de Botafogo)
ídlpoV,.V
Rei .
GUANABARA - (J*833»)T_ 100.MÜ Dólare» ou a Morte — Sob o Fogo da
Metralha — <a» llfib e;!»»)^
'
OPERA — (46-7313) — «Sf- {&$&•
VENEZA — (26-5843) —Viver por VI— 20 «.
. VVer
,aíao) — (4* 15.20Í — 17,40¦•.••<

Cinelândia

DE OUTUBRO DE 1968

DE HOJE.

SÈ'

Botafogo

¦ :'*v'y^'' ¦

.
I ¦___¦

í

23,32 ':'v.!iv*bt*i:>;(VT)
{ •) A Reportagem que nSo foi _•
V..'00,00 ( 4) SmsIo da Mela-Noite: (Filme
a »er programado)
( () Reportagem Esportiva
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